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از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم

.شودمیکلیه فرایندهاي عملکردي و تنظیم پکیج شما به صورت الکترونیکی انجام 
بازده باال
بستهحتراقامحفظه

چگالش آب موجود در دود خروجی از احتراق، بازیافت هاي معمولی، پکیج چگالشی شما میتواند انرژي را از طریقبر خالف پکیج
.باشدمیگاز و همچنین کاهش آالینده هاي مضر براي محیط زیست کند. نتیجه این عمل در گرمایش برابر، کاهش مصرف

.آوردمیغانارمبهارانرژيمصرفدرجوییصرفهوفراوانراحتیباال،ایمنیمحصول،اینرگوالسیونسیستمومصرفیموادجنس

.دادقرارنظرمدمکانیکیهايخرابییاجانیحوادثازجلوگیريبرايبایستمیرااندشدهمشخصعالمتاینباکهاطالعاتی: خطر

.دادقرارنظرمدالکتریکیحوادثازجلوگیريبرايبایستمیرااندشدهمشخصعالمتاینباکهاطالعاتی: خطر

.دادقرارنظرمدانفجاریاسوزيآتشازجلوگیريبرايبایستمیرااندشدهمشخصعالمتاینباکهطالعاتیا: خطر

.دادقرارنظرمدگرمابهمربوطحوادثازجلوگیريبرايبایستمیرااندشدهمشخصعالمتاینباکهاطالعاتی: خطر

.دادقرارنظرمدگرمابهمربوطحوادثازجلوگیريبرايبایستمیرااندشدهمشخصعالمتاینباکهاطالعاتی: توجه

.بایست به دقت مطالعه شود.اطالعات مهمی هستند که میاندشدهمشخصعالمتاینباکهاطالعاتی: توجه

رها
شدا

ه
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مهم                                                               

درتادهیدقرارمناسبجاییدرراآنمطالعه،ازپس. باشدمییالزاممحصول،ازصحیحاستفادهجهتدفترچهاینکاملمطالعه
.باشددسترسیقابلسهولتبهآیندهدرنیازصورت

.شودمیگارانتیشدنلفعاموجبعملاین. شودانجاممجازسرویسکارتوسطمیبایستمحصولشدنروشناولین

اینردشرکتوباشدمیکنندهمصرفعهدهبرمستقیماًدفترچهاینناقصمطالعهازناشیدستگاهواردهصدماتکلیهمسوولیت
.داشتنخواهدمسوولیتیهیچگونهرابطه

نصبهنگامدر

گیردصورتشرکتتوسطپذیرشمورداستانداردهايباومجازسرویسکارتوسطمیبایستتنهامحصولنصب•

يهاسیستمبهصرفاًمیبایستواستشدهطراحیجوشنقطهازترپاییندماییتاآبکردنگرمجهتمحصولاین•
باشدمیسازگارمحصولعملکردوتوانباکهگرددمتصلکشیلوله

. باشدمی(G31)پروپانایو(G30)بوتانیا(G20)متانسازنده،اعالماساسبرمحصولمصرفیگازنوع•

ضمندر. گیردقراراستفادهمورداستشدهمشخصسازندهتوسطکهشرایطیدرمیبایستصرفاًمحصولاین•

.بگیردقرارهوادرموجودهايریزگردمعرضدرنبایدمحصول-

شودداشتهنگهدورغیرمجازافرادیاکودکاندسترسازبایدمحصول-

.نماییدپرهیزشدهمهروالكقطعاتندادتغییراز-

.نماییدخودداريآنبودنروشنحیندرمحصولداغقطعاتباتماساز-

رها
شدا

ه
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استفادههنگامدر

باشدمیخطرناكوممنوعجزییصورتبهحتیهواوروديکانالکردنمسدود•
شودانجامشرکتتاییدمورداصلیازقطعاتاستفادهباومجازسرویسکارانتوسطمیبایستمحصولتعمیراتکلیه•
کردیداحساسگازبوياگر•

.نماییدخودداريمینمایدجرقهتولیدکهايوسیلههریاتلفنالکتریکی،هايسوییچکردنروشناز-
.کندپیداجریاناتاقداخلبهتازههوايتانمودهبازراهاپنجرهدروفوراً-
.ماییدنکمکدرخواستمجازپرسنلاز-

که نمایندبررسیبخواهیدمجازسرویسکارانازکهشودمیپیشنهادمحصول،نمودنروشنازقبل•
باشد.شدهبنديعایقکامالگازتامینسیستم-
.باشدبرخوردارمحصولحرارتیظرفیتبامتناسبابعادازگازهايلوله-
باشداستاندارداساسبرایمنیوکنترللوازمبهمجهزهالوله-
هنگامدرآبپاششازناشیمحصولخرابیصورتدر. باشدمتصلمناسبآبخروجیبهاطمینانشیرخروجیلوله-

داشتنخواهدمسوولیتیهیچگونهشرکتاطمینان،شیرعملکرد
.نکنیدلمسبرهنهپايیاخیسهايدستبارامحصول-
.نماییدخاموشراپکیجمحصول،گازلولهنزدیکیدررينگهداوتعمیریاساختمانیهايفعالیتبهنیازصورتدر-

ه
رها

شدا
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شیرها و لوله ها. 1-2

2-1شکل 

برچسب گاز مصرفی٢
لوله رفت مدار گرمایش٣
لوله خروجی آب گرم مصرفی٤
شیر گاز٥
شیر آب سرد ورودي٦
لوله برگشت مدار گرمایش٧
لوله تخلیه آب چگالیده شده٨
شیر تخلیه مدار اصلی٩

لوله تخلیه شیر اطمینان١٠
شیر پرکن مدار گرمایش١١

تشریح پکیج.1

نماي مونتاژي. 1-1

موجودگارانتیبرگهدرصولمحسریالشمارهومدل
.باشدمی

پنل کنترل1-1شکل

اده
ستف

ا
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تنظیمطریقازتنهاکارخانهتنظیماتبهبازگشت
کلیهحالتایندر. استپذیرانجام04به08پارامتر

.شودمیروشننمایشگرصفحهرويعالئم

5مدتبههمزمانرا) 1,3شکل(20و16هايدگمه
ستریشدهتنظیمهايبرنامهکلیهتادهیدفشارثانیه

عاديروزانهگرمایشبرنامهرويبرمحصولحالتایندر. شود
.شدخواهدتنظیم

.باشدمینصبزماندرمحصولپیشفرضبرنامهاین

تاییدوRESETعالمتزدنچشمکباشدنریستفرایند
.شودمی

کنترلپنل . ٣-١

3-1شکل 

مصرفیگرمآبدمايافزایش١٢
مصرفیگرمآبدمايکاهش١٣
ستاره3گرمایشپیشعملکرد١٤
زمستان/تابستانحالتانتخابکلید١٥
ریستکلید١٦
عملکردمنويبهدسترسی١٧
گرمایشمداردمايافزایشکلید١٨
گرمایشمداردمايکاهشکلید١٩
تنظیم(زمانیعملکردبهدسترسی: ساعتکلید٢٠

گرمایشوستاره3گرمایشپیش(تایمرو) تاریخ/وزر/ساعت
)زمانی

نمایشگرصفحه٢١

اده
ستف

ا
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.بیانگر وضعیت برنامه انتخابی است
چشمک زن:

آسایش حالت 

کاهش یافته برنامه 

= یکشنبه)1روز هفته (

ثابت: مدار آب مصرفی غیر فعال
چشمک زن: مدار آب مصرفی فعال

چشمک زن: پمپ مدار خورشیدي 
ال. فعال بودن مدار خورشیدي در فع

مدار آب گرم مصرفی با روشن شدن 
.شودمینوارها مشخص 

: تعدا نوارها، دماي آب SVویرایش 
تانک ذخیره خورشیدي را نشان 

درجه)80تا 40میدهد (بازه 

ثابت: درخواست گرمایش در محدوده 
2و/یا 1دمایی 

چشمک زن: برنامه گرمایش فعال

اب مدار رفت یا برگشتثابت: ردی

هاي عمومی نمایشگرویژگی. 1-4

بخشبهمحصول،فنیخصوصیاتمطالعهجهت
.نماییدمراجعه26صفحهدر"فنیمشخصات"

4-1شکل 

را فرا هاآنتمام عالئمی که خطوطی دور 
گرفته است، به معنی چشمک زن 

.باشدمی

عملکرد عیب یابی دودکش فعال است

ثابت بودن این عالمت در حین عملکرد 
عادي محصول بیانگر فعال بودن عملکرد 

. چشمک زن باشدمیزمانی گرمایش 
بودن آن بیانگر این است که ساعت 

توسط مصرف کننده تنظیم نشده است

نمایش این عالمت، بیانگر وجود تاخیر در 
) یا AFCTروشن شدن محصول به دلیل (

باشدمیدالیل دیگر 

ورودي منوي اطالعات فعال است
اده

ستف
ا
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فشار محصول 

کنترل ریموت به طور مداوم روشن: 
متصل شده است.

ریموت چشمک زن : درخواست از 
کنترل در فرایند

فعالپمپ: روشنمداومطوربه
.است

ازبعدبرايماندمیباقینماد
گردش
ضدیخعملکرد بطور مداوم روشن: 

فعال است.محصولزدگی

سیستم فعال  زدگیضدیخ

نمایشگرسیگنال نمایش داده شده توسط 

نمایشگرعملکرد

ایمنیقفلدرمشعلاحتراقعدم

قفل به دلیل فعال شدن ترموستات حد

قفل معمولی

مبدل فشاریاوسیستمدرکمفشار
شدهقطع

.استمعیوبفنکنترلسیستم

(رفت)مدار گرمایشNTCاشکال در 

مدار مصرفیNTCاشکال در 

اشکال در سنسور دماي خارجی

تاریخ بعدي 2یا 1و , Mکلید احتراق 
براي تعمیر و نگهداري را نشان می دهد.

نشان می دهد که دوره نگهداري تمام 0
شده است.

واحد اندازه گیري دما

ش پیعملکرد: روشنمداومطوربه
.استفعالستاره3گرمایش

تشخیصازقبل(پایین: زنچشمک
).شعله

سطحوشعلهوجود: روشنمداومطوربه
.مدوالسیون

شدنقفلاشکال: روشنمداومطوربه
محصول را می توان با زدن دکمه ي ریست 

دوباره راه اندازي کرد

نور پس زمینه -بازنشانیغیر قابل خطاي 
می شود.چشمک زن

بدونحرارتدرجه: روشنمداومطوربه
نمایش) متصلپروب(عالمتباامااعشار

میشودداده
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نمایشگرعملکرد
چشمکنمادبا،نادرستفشارمورددر

.استمشاهدهقابلزن
15وقتی فشار مناسب شد، نماد به مدت 

ثانیه باقی مانده و سپس خاموش میشود.
جشمک زن:

بار روشن و کمتر از 2,8شار باال: بیش از ف
بار خاموش2,6

فشار متوسط:
0.15 < P < Pon rising
0.15 < P < (Pon-0.2) decreasing;

بار0,15کمتر از بحرانی:فشار 

گردشازپسمرحلهبرايفعالپمپ
)POزنچشمکدما+ زنچشمک(

BP(زدگییخضدفازدرمحصول 
)زنچشمکادم+ زنچشمک

محصول در حالت درخواست آب مصرفی. 
دماي آب مصرفی نمایش داده میشود

مداردرخواستدر حالت محصول 
استمتصلدورراهازکنترلوگرمایش

دیگرنمادهايتمام(مدار گرمایشتنظیم 
)باشدمیفعالغیر

دیگرنمادهايتمام. (مدار مصرفیتنظیم 
)باشدمیفعالغیر

نمایشگرعملکرد

اشکال در سنسور دماي دودکش

قفل به دلیل فعال شدن سنسور دود

+ زنچشمکan(شعلهي تشخیصخطا
).زنچشمکتعداد خطا

مدار گرمایش (برگشت)NTCاشکال 

DT40>بازگشتتحویلK

105يباالاولیهدمايیاومعیوبپمپ
.گرادسانتیدرجه

2>(دماگرادیانازجریانوجودعدم
درجه در ثانیه)

مدار مصرفیNTCاشکال در ورودي 

2منطقهدورراهازکنترل باارتباطعدم

قفل به دلیل خطا در سیم کشی

.خورشیديرکنترلاشکال در

نشده استتنظیممحصول 

اشکال در دماي مدار اولیه در زمان 
عملکرد مدار مصرفی

ر حال اجراي شبیه سازي محصول د
فعال)زدگیحفاظت ضدیخ(

اده
ستف

ا
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نمایشگرعملکرد

مسیستتنظیمبرايمشعلاحتراقتاخیر
)شودمیروشنشنیساعتنماد(

. این عملکرد با تنظیمحالت محصول در 
فعال میشود:P09=1تنظیم 

LP =؛یمدار مصرفحداقل
HP =گرمایشمدار حداقل.
CP =؛مدار گرمایشحداکثر
DP =مدار مصرفیحداکثر.
)افزایش(19هايکلیدبا
.مدار مصرفی) کاهش(18و

.انجام میشودانتقال
گر تغییر میکندنمایشرويبرهنوشت

اده
ستف

ا
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2-2شکل 

تاریخوزمانتنظیم

منويوارد) 2,5شکل(ثانیه5تمدبه20دگمهداشتننگهبا
صفحهرويدرعالمتحالتایندر. شوید"ریزيبرنامه"

19و) کاهش(18کلیدهاياز. شودمیدادهنشاننمایشگر
) 2,5شکل(کنیددهااستفتاریخوروززمان،تنظیمجهت) افزایش(
استفادهبعديوقبلپارامتربهرفتنجهت13و12کلیدهايازو

.نمایید

عالمتصفحهدرتادهیدفشاررا20همدگمقادیر،ذخیرهجهت
OK2,3شکل. (شوددادهنمایش(

3-2شکل 

هاي مصرف کننده. دستورالعمل2

. هشدارها2-1

مدارآبفشارکهکنیدبررسیايدورهصورتبه
تحالدررامدارتنظیماگرحتی. باشدمناسبگرمایش

رپ"بخشآب،فشاربودنپایینصورتدر. ایدادهدقرارتابستان
.نماییدمطالعهرا21صفحهدر"گرمایشمدارکردن

ستنهمه پکیج ضد یخ زدگی ه ستم  سی که هنگامی که دها داراي یک 
این محصـــول را . بنابرشـــودمیدرجه برســـد فعال 5دماي مدار به زیر 

خاموش نکنید. 

به کنید،نی از محصول استفاده نمیاگر در فصول سرد سال به مدت طوال
مراجعه نمایید.21در صقحه "حفاظت از یخ زدگی"بخش 

. احتراق2-2

.)1-2شکل(.باشندبازبایستمیمحصولاتصاالتوشیرهاکلیه* 

1-2شکل 

 فشردن دگمه پاور، روشن کنید. آخرین وضعیت با محصول را
)2,2شکل . (شودمیمحصول بر روي نمایشگر نشان داده 

در حالت اجرا براي نشان 
دادن توالی 

اده
ستف

ا
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6-2شکل 

عملکرد تولید آب داغ به تنهایی

بر ثانیه فشرده نگهدارید تا عالمت 2را به مدت 15دگمه 
روي صفحه نمایش داده شود.

نمایش بر روي نمایشگر، دماي مدار اصلی به همراه عالمت 
.)2,8زند شکل چشمک میو عالمت شودمیداده 

8-2شکل 

مدار گرمایشدماي .2-3

) کاهش(18هايدگمهازاستفادهباتوانمیراگرمایشمداردماي
لحظهدر. نمودتنظیمدرجه85تا25دمايبین) افزایش(19و

. ودشمیدادهنمایشتنظیمیدمايکلید،دواینازهرکدامفشردن
زاپستغییرات. نمایدمیتغییردمادگمه،همانمجددفشردنبا
.شدخواهدذخیرهثانیه5

:نمایشگررويبرشدهدادهنمایشموارد

دقیقهوساعتبراي

هفتهروزبراي

ماهوروزبراي

سالبراي

فرمتبراي

ثانیه5مدتبهرا20دگمهریزي،برنامهمنويازخروججهت
60مدتبهیا) شدخواهدذخیرهتغییراتهمه(داریدنگهدهرفش

.یدنمایتاملثانیه

تاریخوزماناطالعاتباشد،متصلسیستمبهکنترلریکاگر: توجه
.شدخواهدذخیرهسیستمدروشدهدریافتکنترلریونیتاز

مصرفی/گرمایشمدارعملکرد

وهايعالمتتابفشاریدثانیه2مدتبهرا15کلید
)2,5شکل(شوددادهنمایشصفحهرويبر

5-2شکل 

را و صول، دماي مدار اصلی و عالئم نمایشگر مح
زند.چشمک میدهد و عالمت نمایش می

اده
ستف

ا
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10-2شکل 

بیرونیحسگرازاستفادهباگرمایشمداردمايتنظیم

مداردمايخودکارصورتبهمحصولبیرونی،حسگرنصبازپس
خواهدتنظیمحسگراینازدریافتیدماياساسبرراگرمایش

.نمود

هشدتنظیممجازنصابتوسطبایستمیمحصولحالت،ایندر
)49صفحهدر"بیرونیحسگرkضریبتنظیم"بخش(باشد

درجه±15تارادمااینتوانیدمینیست،مناسبمحیطدماياگر
.نماییدتنظیم19و18هايکلیدتوسط

زااستفادهبامحدودهدوبینمستقل،گرمایش،مداردمايتنظیم
کنترلریموت

ريدیگومحیطیترموستاتبایکیکهايمنظقهشیرهايوقتی
دوظیمتنامکانباشد،شدهنصبمیشوندکنترلکنترل،ریموتبا

.داشتخواهدوجودمنطقهدوبرايمختلفدماي

نتوامیراشودمیکنترلکنترل،ریموتتوسطکهشیريدماي
.نمودکنترلآنرويبرموجودهايکلیدتوسط

1منظقهبرايگرمادهیيهاآنزمتنظیم

رلرکنتهموساعتهممنطقه،اینگرمایشینیازتامینمنظوربه
.باشندفعالباید

دماییتنظیماتواستکنترلرازمستقل2منطقهدیگرعبارتبه
.داردراخود

همنطقاینوداردوجوددماییمنطقهیکفقطحالتیکهدر: 1نکته
منطقه،یناگرمایشینیازتامینبراي،شودمیکنترلرکنترلتوسط

.شودصادرهمزمانبایستمیکنترلروساعتموافقت

داده هاي نمایش داده شده بر روي نمایشگر:

مقدار تنظیمی دماي مدار گرمایش به همراه عالمت چشمک زن 
 .

9-2شکل 

تنظیم دماي مدار گرمایش بر اساس دماي بیرونی (بدون
حسگر دماي بیرون)

تنظیم دماي مدار گرمایش به صورت زیر است:

 15تا 5براي دماي بیرون 35تا 25بین

 5تا -5براي دماي بیرون بین 60تا 35بین+

 5براي دماي زیر 85تا 60بین-

نصاب مجاز ممکن است با توجه به شرایط، تنظیمات دیگري را 
پیشنهاد دهد.

در نمایشگر وجود ندارد، که عالمت به صورت چشمی، در زمانی
به معنی این است که محصول به دماي تنظیمی رسیده است.

درخواست مدار گرمایشی

هرگاه درخواست مدار گرمایش در محصول وجود داشته باشد، 
به همراه افزایش دماي آب بر روي نمایشگر نشان عالمت شعله 

ایش داده به صورت چشمک زن نم. عالمت شودمیداده 
)2,10(شکل و پمپ فعال خواهد شد شودمی

اده
ستف

ا
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12-2شکل 

را فشار دهید.15براي ورود به تنظیم بازه هاي زمانی دگمه 

(کاهش) را فشار 18(افزایش) و یا 19، کلید هاآنبراي تنظیم زم
تعیین شود.P1دهید تا اولین زمان روشن شدن 

.را فشار دهید20جهت تایید زمان کلید 

را 12را جهت بازگشت به انتخاب روزها فشار دهید. کلید 15کلید 
P1) انتخاب شود. در این حالت نمایشگر (7-1فشار دهید تا گروه (

OFF .را نشان خواهد داد (

را فشار دهید تا به منوي انتخاب بازه زمان بازگردید. 15کلید 

تا به بخش را فشار دهید 15و سپس 20پس از تنظیم زمان، کلید 
)2,13انتخاب روز/گروه برگردید (شکل 

13-2شکل 

براي هر روز/گروه تکرار کنید P4تا P2فرایند فوق را براي بازه هاي 
)2,14(شکل 

14-2شکل 

ریزي مناطق دمایی، تاثیري بر عملکرد سیستم ضد : برنامه2نکته 
یخ زدگی ندارد و این سیستم در زمان نیاز فعال خواهد شد.

تنظیم بازه هاي زمانی گرمادهی

نکته: تنظیم دقیق ساعت و تاریخ براي عملکرد درست این قابلیت 
.باشدمیضروري 

5را به مدت 20و 19هاي ریزي، دگمهبراي ورود به منوي برنامه
)2,11ثانیه فشار دهید (شکل 

11-2شکل 

فشار را 13یا 12براي انتخاب روزها به صورت مستقل، دگمه هاي 
را 12دهید. اگر میخواهید یه گروه از روزها را انتخاب کنید دگمه 

) چشمک 7-1) (6-1) (5-1فشرده نگه دارید تا یکی از گروه هاي (
انتخاب خود را تایید نمایید.15زن شود. سپس با فشردن دگمه 

روزها یا گروه روزهاي انتخاب شده در سمت چپ نمایشگر نشان 
داده خواهد شد.

) نمایش داده شده است.7-1گروه (2,12ور مثال در شکل به ط

اده
ستف

ا
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16-2شکل 

در زیر تنظیمات مختلف عبارتند از :

OFF-هر برنامه از پیش راه کندمیرا غیرفعال ابطالعملکرد )
).کندمیاندازي شده را پاك 

Ch on-بر روي دوره گرمایشدستیعملکردx) و فعال است

واهند بود).چشمک زن خو 

Ch oF-بر روي دوره ي دستی گرمایشعملکردxفعال می غیر

چشمک زن خواهند بود)و (شود

: فعالسازي

ثانیه فشار 2زمان براي هم) را در 2,16(شکل 12و 18کلیدهاي 
).2,17(شکل دهید تا به منوي برنامه وارد شوید

17-2شکل 

)18-2فشار دهید(شکل ردعملکرا براي تغییر وضعیت 15کلید 

18-2شکل 

تنظیم شوند. پس از 0بایست به هاي انتخاب نشده میکلیه برنامه
عملیات را تایید کنید تا زمان 20با کلید 00:00تنظیم روي 

)2,15تنظیم شود (شکل 00:00خاموشی نیز به طور خودکار روي 

15-2شکل 

ثانیه فشار دهید، یا به 5را به مدت 15براي خروج از برنامه کلید 
ثانیه تامل کنید.60مدت 

نکته: در صورت ورود مجدد به منوي برنامه ریزي و تعیین برنامه 
هاي جدید، این برنامه جایگزین برنامه بعدي خواهد شد.

ریست اضطراري برنامه

را 20و 16براي ریست کردن کلیه بازه هاي زمانی، کلیدهاي 
فشرده نگه دارید. سیستم گرمایشی مجددا ثانیه 5همزمان به مدت 

به صورت پیوسته شروع به کار خواهد کرد.

تایید بازنشانی همراه با چراغ چشمک زن ریست و با نماد 
.شودمی

ابطال برنامه ریزعملکرد 

مانع از اجراي خودکار به طور  موقت بدون تغییر آنحالتاین 
. شودمیبرنامه 

.استروز30تا1ازوساعت23ات1ریزيبرنامهمحدوده
اده

ستف
ا
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21-2شکل 

18براي خروج از حالت برنامه ریزي بدون هیچ تغییري کلیدهاي 
ثانیه فشار دهید 2) را به طور همزمان به مدت 2,16(شکل 19و 

ثانیه صبر کنید.60یا این که 

مصرفی. دماي آب داغ 2-4

(کاهش) نظیم شودت12توسط کلید تواندمیآب داغ مصرفیدماي 
60درجه و حداکثر 35) بین حداقل 2,26(شکل(افزایش)13و 

درجه می باشد. اولین باري که هر کدام از این کلیدها فشارداده 
نمایش داده می شود. دومین باري که فشرده تنظیمیشود مقدار 

شود این امکان وجود دارد که آن را تغییر دهید. 

: نمایشگرصفحه اطالعات نمایش داده شده در

زند.چشمک میبا نماد آب داغ مصرفیاز تنظیمیمقدار 
).2,22(شکل شودمیزمینه صفحه نمایش هم روشن پس

22-2شکل 

:تنظیمات

را متناسب با نیازهاي خود تنظیم کنید. سطح آب داغ مصرفیدماي 
نیاز خود را محدود کنید تا آب داغ با آب سرد مخلوط شود. به این 

ی سختکنید. اگر ا مزیت تنظیمات خودکار را درك میتیب شمتر
قرار درجه 50توصیه می کنیم دماي محصول را زیر آب باالست،

کنیم نرم کننده ي آب را در سیستم دهید. در این مورد توصیه می
نصب کنید. مدار مصرفی

) براي وادار کردن برنامه به 2,16را (شکل 13و 12کلیدهاي 
ch(مثال باال براي روز فشار دهید30ساعت و حداکثر 1حداقل 

on روز تنظیم شده است).1به مدت

19-2شکل 

را براي ذخیره مقادیر وارد شده فشار دهید و صفحه 20کلید 
).2,20(شکل را براي تایید نشان می دهدokنمایش 

20-2شکل 

18دهاي دون هیچ تغییري کلیببراي خروج از حالت برنامه ریزي 
ثانیه فشار دهید 2) را به طور همزمان به مدت 2,16(شکل 19و 

ثانیه صبر کنید.60یا این که 

شوند.ي زمانی ریست مینکته: تنظیمات زیر همراه با بازه

:عملکردغیرفعال کردن/پایان 

زمانی که زمان تعیین شده گذشت پایان خواهد عملکردبرنامه 
عملکردزمانی که بصوزت دستی حالت روز یا1ا میافت. در مثال 

ست شود.offروي 

:خاموش کردن به صورت دستی

ثانیه نگه دارید تا 2را بطور همزمان به مدت 19و 18کلیدهاي 
ایش به نمنمایشگرزمانی که زمان باقی مانده و وضعیت برنامه روي 

دربیاید. 

20و کلیدOFF) را براي تغییر وضعیت به 2,16(شکل 15کلید 
نمایش داده okرا براي ذخیره مقادیر وارد شده فشار دهید و 

)2,21خواهد شد. (شکل 

اده
ستف

ا
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ستاره3گرمایشی پیشعملکردتعیین بازه ي زمانی براي 

برنامه زمانبندي براي تمام روزها مشابه خواهد در پیش گرمایش،
) 2,26ثانیه (شکل 5به مدت 20و 12با نگه داشتن کلیدهاي بود. 
تا زمانی که نمایشگر نمادهاي نشان منوي برنامه ریزي شویدوارد

را نمایش دهد.2,25داده شده در شکل 

25-2شکل 

26-2شکل 

) با خاموش و p4تا p1برنامه (4را براي انتخاب 13یا 12کلید 
دقیقه بفشارید(شکل 15روشن منسوب به آن و با حداقل وقفه ي 

2,27.(

27-2شکل 

باشد که رسیدن به باال به قدريآب داغ مصرفیجریان دبیاگر 
از یک نصاب مجاز بخواهید که یک دماي تنظیمی ناممکن گردد، 

محدود کننده جریان در مسیر آب نصب نماید

آب داغ مصرفیدرخواست 

دارد صفحه نمایش نماد وجودآب داغ مصرفیوقتی تقاضاي 

می دهد. نماد را همراه با افزایش دماي آب داخلی نمایش
)2,23زند. (شکل چشمک می

23-2شکل 

ستاره3گرمایشی پیشعملکرد. 2-5

را در زمان برداشت دوباره آب داغ مصرفیمصرف عملکرداین 
کاهش می دهد و دماي محصول را براي دماي درخواستی تنظیم 

14ستاره کلید 3گرمایشی پیشعملکرد. براي فعالسازي کندمی

نشان نمایشگرروي نمایشگر ) را تا زمانی که نماد 2,26(شکل 

چشمک زد ). زمانی که نماد 2,24داده شود فشار دهید(شکل 
در حال پردازش است. عملکرد

24-2شکل 

نکته: اگر منبع قدرت محصول از کار افتاد حداقل یک دقیقه قبل 
ش یپعملکرداز فعالسازي دوباره صبر کنید. براي غیرفعال کردن 

از روي را تا زمان از بین رفتن نماد 14ستاره کلید 3گرمایشی 
نمایشگر فشار دهید.

اده
ستف

ا



دستورالعمل هاي مصرف

19

خاموش کردن. 2-6

روي ثانیه تا ظاهر شدن نماد 2را به مدت 15کلید 
شوند ید(خط چین ها در یک ردیف ظاهر میصفحه نمایش فشار ده

).31-2(شکل را شبیه سازي کنند)تا جریان

30-2شکل 

31-2شکل 

:استفاده نمی نماییدمحصول براي مدت طوالنی ازاگر 

.محصول را از منبع برق قطع کنید
2,32(شکل محصول را ببندیدهايشیر.(
 اگر ضروري بود مدارهاي هیدرولیک را خالی کنید

و بخش  68را در صفحه مصرفی(بخش خالی کردن مدار 
حظه خالی کردن مدار گرمایش را در همان صفحه مال

کنید).

32-2شکل 

را براي تغییر زمان فشار دهید و رقم هایی که قابل تنظیم 15کلید 
باشند چشمک می زنند. براي تغییر زمان خاموش و روشن کلید 

را بفشارید.19یا 18

روشن و تغییر روش به دیگر براي تغییر مرحله ي خاموش یا
p1برنامه (4تمام ) را بفشارید. اگر 2,26(شکل 15ها کلید گزینه

2,28همچنان که در شکل 0) استفاده نمی شوند باید روي p4تا 
نمایش داده شده ست شوند. 

28-2شکل 

20و کلید OFF) را براي تغییر وضعیت به 2,16(شکل 15کلید 
نمایش داده okرا براي ذخیره مقادیر وارد شده فشار دهید و 

)2,21خواهد شد. (شکل 

29-2شکل 

ثانیه نگه 5را براي 20براي خروج از حالت برنامه ریزي کلید 
ثانیه صبر کنید. 60دارید(تمام تغییرات نگه داشته می شوند) یا 

مراجعه کنید.7در صفحه 1,3بندلطفا به براي ریست تمام بازه ها

اده
ستف

ا
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ثانیه باقی می ماند و سپس محو می شود.15به مدت نماد 

گرمایشی. سیستم3-2

د.نمایینصب اتاقی رابراي خدمات منطقی و اقتصادي ترموستات 
اتاقی نصب هرگز رادیاتور موجود در اتاق را زمانی که ترموستات 

مبدل) گرم می شود یا رادیاتور (شده است خاموش نکنید. اگر
را چک کنید. اگر شیر وجود احتمالی هوا داخل سیستم و باز بودن 

خیلی باال بود درجه ي رادیاتور را تنظیم نکنید محیط درجه حرارت 
به جاي آن تنظیمات درجه حرارت گرمایشی را توسط ترموستات 

)  3,3(شکل 19و 18یا تنظیمات گرمایشی با کلیدهاي اتاقی
کاهش دهید. 

3-3شکل 

زدگی. حفاظت ضدیخ3-3

و هرسیسم حفاظتی اضافه شده اي از محصول زدگی سیستم ضدیخ 
. این کندمیابر هرگونه خطر مربوط به انجماد محافظت در بر

سیستم هیچ گارانتی اي براي حفاظت از کل سیستم هیدرولیک 
. کندمیارایه ن

د که شودرجه برسد توصیه می0مقادیر زیر به اگر دماي محیط 
کل سیستم را در حالت روشن نگه دارید و ترموستات داخلی را 

نید. روي یک دماي پایین تنظیم ک

)stand byهمچنین در مواقع آماده به کار (زدگی ضدیخ عملکرد
(خط چین ها در یک ردیف روشن می شوند تا سیستم فعال است

).3,4(شکل وجود جریان را شبیه سازي کنند)

. نکات مفید3

. پر کردن مدار گرمایشی 3-1

1-3شکل 

شان شگر نمقادیر فشار همیشه در قسمت پایین و سمت راست نمای
). در مورد فشار نادرست مقدار نادرست 2-3(شکل داده  می شود

به نمایش در می آید. به همراه چشمک زدن نماد 

بار خاموش 2,6بار روشن و 2,8: فشار باال بزرگتر از 
:  فشار متوسط 

: فشار بسیار  پایین : 

2-3شکل 

رار دارد باز کنید که زیر محصول ق3,1را مطابق شکل شیر پرکن
همچنین فشار مدار گرمایشی موجود روي صفحه نمایش را چک 

در شکل 1,3(به طور مثال باشد1,5تا 1کنید. فشار باید بین 
را ببندید و تمام هوا شیر پرکن). زمانی که عملیات کامل شد 3,2

را از رادیاتورها خالی کنید.

اده
ستف

ا
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۵-٣شکل 

که کلید ریست می باشد روي پنل 16براي عملیات بازیابی کلید 
).3,3کنترل محصول فشار دهید (شکل 

مکرر ایمنی باید به اطالع مرکز خدمات مجاز قفل
برسد. 

ناهنجاري هاي احتمالی دیگر نشان داده شده در صفحه 
نمایش

شروع شده است و همچنین Eاگر صفحه نمایش کدي را که با حرف 
به طور متناوب تعویض ارت با درجه حرکهنشان داد نماد 

حالتی است که قابل ریست نمی باشد.میشود، 

).3,6پس زمینه صفحه نمایش چشمک خواهد زد(شکل 

6-3شکل 

مدار مصرفیسیگنال ممکن دیگر هنگامی رخ می دهد که مبدل 
نتواند توان دریافتی محصول را تبدیل کند. 

ن ایه است.مسدود شدرسوبتوسط مدار مصرفیبطور مثال مبدل 
ودوجآب داغ مصرفیهنگامی اتفاق می افتد که تقاضاي تنهامورد 
دارد.

داده می شود. پس شانروي صفحه نمایش نLبا حرف 01کد 
).3,7(شکل زمینه صفحه نمایش چشمک خواهد زد

۴-٣شکل 

اگر محصول خاموش شود از یک تکنسین واجد شرایط درخواست 
و گرمایشی) مدار مصرفی(مدارهاي کندکنید تا محصول را خالی 

و سیستم هاي گرمایشی را نیز خالی کند.

. نگهداري و رسیدگی دوره اي3-4

براي عملکرد منظم و مناسب محصول توصیه می شود که حداقل 
سالی یکبار جهت سرویس و پاکسازي از یک تکنسین مربوط به 

یک مرکز خدمات قابل اطمینان استفاده کنید.

ام بررسی محصول مهم ترین قطعات محصول رسیدگی و در هنگ
تمیز خواهند شد. این بررسی ممکن است در محدوده قرارداد تعمیر 

و نگهداري انجام شود. 

. پاکسازي خارجی3-5

قبل از هرگونه عمل پاکسازي محصول را از منبع برق 
جدا کنید. 

.براي پاك کردن از پارچه خیس و آب و صابون استفاده کنید

از موارد زیر استفاده نکنید: حالل ها و مواد قابل اشتعال و مواد 
ساینده.

. عامل ناهنجاري3-6

رنمایشگو یک کدي روي صفحه نمایش کندمیاگر محصول کار ن
RESETآغاز شده بود به همراه یک پیغام Eظاهر شد که با حرف 

) محصول قفل است. پس 8در صفحه نمایشگر(ویژگی هاي کلی 
).3,5مینه صفحه نمایش چشمک خواهد زد(شکل ز

اس
اده

تف
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) را فشار دهید. 3,8(شکل 17کلید infoبراي دسترسی به حالت 
همراه با مقادیر پارامتر روي صفحه نمایش ظاهر می J00عالمت 

) 3,9شود.(شکل 

8-3شکل 

9-3شکل 

(براي افزایش) 19(براي کاهش) و کلید 18براي ثبت مقادیر کلید 
را بطور 19و 15حالت نیز کلید این ار دهید. براي خروج از را فش

). 3,8همزمان نگه دارید (شکل 

7-3شکل 

براي تنظیم مجدد محصول و عملکرد مناسب آن با یک 
کنسین مجاز تماس بگیرید.ت

صداهاي حباب هوا

ن را پر کنید. آفشار مدار گرمایش را چک کنید و اگر ضروري بود 
را ببینید. 21ردن مدار گرمایشی در صفحه بخش پرک

فشار پایین سیستم

آب بیشتري به سیستم گرمایشی اضافه کنید. براي انجام آن به 
مراجعه کنید. کاربر 21بخش پرکردن مدار گرمایشی در صفحه 

مسوول است تا فشار سیستم گرمایشی را چک کند. اگر الزم باشد 
ی یا شنشتی در سیستم گرمایکه آب اضافه کنید شاید ممکن است 
پس از مرکز خدمات تقاضاي خود محصول وجود داشته باشد. 

کنید. بررسی 

نشت آب از شیر اطمینان

رکردن (بخش پباشد به خوبی بسته شده کنپرشیرچک کنید که 
) چک کنید info). از منوي اطالعات (21مدار گرمایشی در صفحه 

باشد. در این مورد توصیه ن3barکه فشار مدار گرمایشی نزدیک 
می شود یک مقداري از آب را از سیستم و از طریق دریچه تخلیه 
هوا موجود در رادیاتورها تخلیه کنید تا فشار کاهش یافته و به مقدار 

عادي بازگردد. 

باال همان طور که بروز مشکالتی غیر از موارددر صورت 
شرح دادیم  19در بخش خاموش کردن در صفحه 

ول را خاموش کنید و با تکنسین موجود در مراکز خدمات محص
مجاز تماس بگیرید. 

اده
ستف

ا
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خطاکد
E01قفل به دلیل مشکل جرقه زنی
E02قفل ترموستات حد
E03قفل معمولی
E04سیرکولهپمپمشکل
E05 /هوا و...سوئیچ فشارکنترل فن
E06 مشکل درNTC1 یاNTC2گرمایش
E07 مشکل درNTCار مصرفیمد
E08مشکل ترموستات اتاقی
E11پرش شعله
E14 درجه105دماي آب باالتر از

دودکش و فیوز حرارتیسنسور. 3-9

مشخص 3,10که در شکل 22و فیوز حرارتی 23دودکش سنسور
دودکش گاز باعث می شود سنسور. ندستهایمنی ابزارشده است 

ه شد قفل ایمنی درج110محصوالت احتراقزمانی که دماي 
..کندمیو آن را خاموش کندمیمحصول را فعال 

و محصول را در حالت قفل مداخله نکند 23دودکش سنسوراگر 
بیشتر واردیمنیاعملکردبه عنوان یک 29فیوز حرارتیهد. قرار ند

167ه حرارت دودکش به می شود. این قطعه هنگامی که درج
.فل امنیتی می فرستدمحصول را به حالت قدرجه برسد، 

براي بازگردانی عملکرد نرمال محصول با مرکز خمات مجاز تماس 
بگیرید.

10-3شکل 

مقادیرجدول محتویات
J00+ valueفشار مدار اولیه
J01+valueدماي خارجی
J02+value مقدارkپیکربندي شده روي سایت
J03+vaueهواییوآبمنحنیارزشافست

J04+value
با(گرمایشتنظیمنقطهمحاسبه
تنظیم یاوهواییوآبمنحنی

)شدهپیکربندي
J05+value دمايNTCمدار رفت
J06+value دمايNTCمدار برگشت
J07+value مصرفیمجموعه
J08+value دمايNTC (در صورت وجود)مصرفی وروردي

J09+value دمايNTCمصرفی خروجی
J10+value ار مصرفیمدظرفیت

J11دودکشدماي
J12سرعت فن
J13فشار سوئیچ فشار آب
J14یونیزاسیونمیزان
J15تعمیر و نگهداريهاي مانده بهتعداد ماه

J16
وضعیت سه ستاره

)ON=01, OFF=00(
J17 کد باالي سخت افزارHWCH

J18 کد پایین سخت افزارHWCH

J19 کد باالي نرم افزارSWCH

J20 کد پایین نرم افزارSWCH

از راه دورخطاکد.3-8

اگر ریموت اختیاري به محصول متصل باشد یک کد را می توان 
محصول خطايدربخش مرکزي  صفحه نمایش نشان داد که یک 

.کندمیرا ارایه 

اده
ستف

ا
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. مشخصات فنی4

. بررسی اجمالی4-1

١-۴شکل 
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24NTCرفت مدار گرمایش
25NTCگشت مدار گرمایشبر
مبدل چگالشی26
ترموستات ایمنی27
الکترو تشخیص شعله28
فیوز حرارتی ایمنی29
هواچندراهه30
)بار3(مرکزي سوپاپ اطمینان مدار گرمایش 31
شیر تخلیه اتوماتیک هوا32
پمپ33

اتصال ونت پمپ34

. دیاگرام اصلی4-2

لوله جریان گرمایش مرکزي3
آب داغ مصرفیوجی لوله خر4
گازشیر5
لوله ورودي آب سرد6
لوله بازگشت گرمایش مرکزي7
چگالیدهلوله تخلیه 8
دریچه تخلیه مدار اصلی9

شیر پرکن مدار گرمایش مرکزي11
شیر تخلیه هواي مبدل چگالشی22
23NTCدماي محصوالت احتراق

صب
ن
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موتور شیر سه طرفه44
فن45
هوا/ گاز)مخلوط کننده جعبه هوا (46

الکترود جرقه زنی47

مشعل48

فلومتر مدار مصرفی49

منبع انبساط50

مصرفیفیلتر آب گرم 51

مصرفیمحدودکنده جریان آب گرم52

لوله خروجی دودکش53

هواوروديلوله 54

نقطه نمونه برداري محصوالت احتراق55

نقطه نمونه برداري هوا56

باي پس57

درپوش اتوونت پمپ34

شیر گاز35

گازشیرنقطه تست ورودي 36

37NTCورودي آب مصرفی

38NTCخروجی آب مصرفی

از و بلوك ترمینالبیرونیسنسورجعبه کنترل حاوي ترمینال 39
مدار مصرفیراه دور و مخزن 

ترانسدیوسر فشار مدار اولیه40

تله آب گیر41

مدار مصرفیمبدل حرارتی 42

هشیر سه طرف43

صب
ن
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. نمودار سیم کشی4-3

٣-۴شکل 

ورودي مدار مصرفی15NTCدودکش8NTCشیر سه طرفه1
کارت صفحه نمایش16فیوز حرارتی9پمپ2
رابط الکترونیکی برد مدار چاپی17خروجی مدار مصرفی10NTCشیرگاز3
برد ترمینال ترموستات اتاقی18فلومتر11فن4
برقبرد ترمینال تامین 19مبدل فشار مدار اولیه12الکترود جرقه زنی5
برد ترمینال سنسور خارجی20رفت مدار گرمایش13NTCالکترود تشخیص شعله6
7NTCترموستات ایمنی14برگشت مدار گرمایش

صب
ن
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M260.2025 SM/T.  داده 4-4

صب
ن
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M260.3035 SM/T.  داده 4-5
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انبساطمنبع. 4-7

تفاوت در ارتفاع بین شیر اطمینان و باالترین نقطه در سیستم 
متر باشد. 10تواندمی

تم و سیسانبساطمنبعي اگر تفاوت بیشتر باشد فشار قبل از بارگذار
دهید.بار به ازاي هر یک متر افزایش 0,1سرد را

I0,7ظرفیت کلی                        
KPa100فشار قبل بارگذاري

Bar1,0
I3,5ظرفیت مفید

I109بیشترین میزان آب در سیستم

در شرایط: 

 درجه85درجه حرارت حداکثر میانگین سیستم
 جهدر10درجه حرارت اولیه هنگام پرکردن سیستم

براي سیستم هایی با محتویات بیشتر از ماکزیمم محتواي 
ید انبساطی تکمیلی بامنبعسیستم (براساس جدول)  یک 

نصب شود. 

هیدرولیکویژگی هاي. 4-6

هیدرولیک به فشار در دسترس سیستم گرمایشی بر ویژگی هاي
جریان بستگی دارد. میزان پایه 

4-4شکل 

5-4شکل 

ش بار پکیج لحاظ شده استکاه

بستن شیرهاي ترموستاتیکجریان با میزان

چگالشی اتوماتیک دارد که از مبدل اولیه باي پسمحصول یک 
. اگر جریان آب داخل سیستم گرمایشی به شدت کندمیمحافظت 

ال ریچه ترموستاتیک کامکاهش پیدا کند یا به دلیل بسته شدن د
جریان آب داخل مبدل اولیهحداقل متوقف شود، مدار باي پس 

. کندمیرا تضمین چگالشی

بار کالیبره 0,4تا 0,3براي حدود فشارهاي مختلف  شیر باي پس
شده است.

صب
ن
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(بوتان و پروپان) نصب و راه اندازي باید مطابق با براي گاز مایع
الزامات شرکت هاي توزیعی و مطابق با الزامات استانداردهاي فعلی 

اشد.فنی و قانونی ب

شیر اطمینان باید به مجراي تخلیه مناسب وصل شود تا از جاري 
شدن بیش از حد آب در صورت فعال بودن  جلوگیري شود. 

باید به مجراي تخلیه میعانات مسکونی آب چگالیدهن تخلیه وسیف
وصل باشد و این قابلیت را داشته باشد که به آن رسیدگی شود و 

از منجمدشدن میعانات گازي باید به شیوه اي اجرا شود تا 
جلوگیري کند. 

ته ی مطابقت داشدستگاه هاي الکتریکی باید با استانداردهاي فن
:باشند. به ویژه

 ثر مواتصال زمین اجباري است که محصول را به سیستم
با ترمینال خاص متصل کنید.

 را نزدیک محصول براي پلسوییچ تک یک الزم است که
اتصال در شرایط ولتاژ بیش از حد از قطع کامل اطمینان

دسته نصب شود. براي اتصاالت الکتریکی مربوط به 
مراجعه کنید.5و 4بخش اتصاالت الکتریکی در 

 هادي هاي الکتریکی براي اتصال کنترل از راه دور به
لتاژ ومتفاوت از کانال هایی باشند که براي محصول باید 

ولتاژ ایمنی با چون آنها. استفاده می شود220برق 
پایین عرضه می شود.

. هشدارهایی براي نصب5-2

را براي نصب دنبال کنید.مراحلاین 

.محصول را بر روي دیوار مقاوم نصب کنید
توجه نماییددودکش هاي مناسببه اندازه
نشان داده شده.ایجاد حداقل فواصل

. نصب5

ها. اخطار5-1

ه ستقیما در بیرون تخلیدستگاه باید محصوالت احتراق را م
دودکش مناسب که براي این منظور طراحی بهکند یا 

میباشد شده است و مطابق با استانداردهاي ملی و محلی
. دستگاه مناسب دریافت میعانات گازي از سیستم تخلیه متصل شود

محصول احتراق نمی باشد. 

تماس با کلر و آمونیاك یا عوامل درباید نهواي احتراق 
. نصب و راه اندازي محصول نزدیک استخر شنا باشدایی قلی

و ماشین لباسشویی هواي احتراق را در معرض این عوامل 
مهاجم قرار می دهد. 

سیستم را با مواد هايلولهقبل از نصب اجباري است که همه ي 
کامال بشویید. هدف از انجام این عمل از بین بی ضررشیمیایی 

عملکرد تواندمییا ناخالصی است که بردن هرگونه باقی مانده 
مناسب محصول را به خطر بیندازد. پس از شستشو سیستم باید 

انجام سالم سازي شود. گارانتی معمولی هیچ مشکلی ناشی از 
این دستورالعمل ها را پوشش نمی دهد. نادرست

بررسی کنید:

 که محصول مناسب گاز توزیع شده می باشد(لیبل را
ي است که محصول را با انواع مختلف چک کنید). ضرور

دیدن 64گاز وفق دهیم. از بخش تبدیل گاز در صفحه 
کنید. 

 که ویژگی هاي الکتریکی با شبکه هاي تامین آب و گاز
مطابقت داشته باشد.

میبایست به کیت دودکش ارائه شده توسط محصوالت احتراق فقط 
سازنده متصل گردد.

صب
ن



نصب و راه اندازي

36

 غلظت ارايضدخوردگی دو یا زدگی محصوالت ضدیخ
هاي اشتباه یا با ویژگی هاي شیمیایی/ فیزیکی اي که 
با اجزاي هیدرولیک محصول سازگار نیست را به آب گرم 

اضافه نکنید.

تولیدکننده هیچ مسوولیتی درقبال این نوع آسیب را نمی پذیرد. 

یا هر مواد شیمیایی که به زدگیکاربر باید در مورد عملکرد ضدیخ
گرمایشی اضافه می شود آگاه باشد.سیستم

محصولنگهدارنده. نصب 5-3

محصول داراي یک براکت براي نصب به دیوار میباشد

(ارایه شده) دردسترس است که شامل اقدامات و اطالعاتی برگه یک 
است. سیستم هیدرولیک و گاز باید با براکتبراي نصب درست 

رفت و برگشت االت گاز و براي اتص4/3خاتمه یابد. ادگیاتصاالت م
هايلولهیا با .ورودي و خروجیمدار مصرفیبراي 2/1و گرمایش 

میلی متري . براي اندازه گیري و داده 14میلی متري و 18مسی 
و 39را ببینید. اتصاالت در صفحه 39هاي مفید ابعاد در صفحه 

. 41ابعاد دودکش در 

اطراف دستگاه1-5شکل 

تمام اندازه گیري ها برحسب میلیمتر هستند.

 5اگر محصول در کابینت قرار گیرد در جلوي محصول
سانتی متر فضاي خالی در نظر بگیرید.

 در مورد سیستم گرمایشی قدیمی قبل از نصب محصول
با دقت آن را به منظور پاکسازي هرگونه تجمع لجن که 

به مرور زمان شکل گرفته است تمیز کنید.
وصیه می شود که در سیستم یک فیلتر تصفیه نصب ت

کنید یا از محصولی استفاده کنید که مناسب آب 
باشد.ردشیگ

لکه بکندمیاین راه حل دوم به ویژه نه تنها سیستم را پاکسازي 
یک حفاظت ضدخودردگی  بوسیله تشکیل یک الیه محافظ روي 

.کندمیثی و گازهاي موجود در آب را خنکندمیسطح فلز فراهم 

پرکردن سیستم گرمایشی

 اگر محصول در اتاقی که نصب شده است که دماي
به زیر صفر درجه برسد توصیه می شود تواندمیمحیط 

از اقدامات احتیاطی مناسب به منظور جلوگیري از 
صدمه زدن به محصول استفاده کنید.
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.  اتصاالت5-5

.کندمیمحصول از اتصاالت زیر استفاده 

باشدمیلی متر 30با حداقل لوله باید آب چگالیدهتخلیه 

مونتاژ محصول5-6

برداریدمحصول هايلولهحفاظتی را از درپوش هاي
محصول را به براکت دیوار بیاویزید
شیرها را به محصول ببندید

3-5شکل 

 لوازم و اتصاالت سریع بر روي سیستم هیدرولیک را
سفت کنید. 

درولیک گرمایشی از سطح محصول باالتر اگر سیستم هی
باید به منظور قطع سیستم براي تعمیر شیرهاییاست 

و نگهداري نصب شده باشد. 

. ابعاد 5-4

محصول با ابعاد زیر مطابقت دارد.

2-5شکل 

Aوروديهواي لوله /خروجی دودکش

B کیت)2میلی متر (80لوله خروجی دودکش

Cکیت)2میلی متر (80لوله هواي ورودي

Dبراکت

Eناحیه اتصاالت الکتریکی

Fچگالیده هاتخلیهاتصالمنطقه

G جریانMR مدار گرمایش-

H خروجیUS .مدار مصرفی-

Hگاز

JES–ورودي مدار مصرفی

K برگشتRR مدار گرمایش-
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دیواريهم مرکزاجراي صحیح یک سیستم تخلیه 

5-5شکل 

A = مصرف هوا
S = خروجی از دودکش

ا/ سیستم مکش هوتخلیهدوقلوياجراي صحیح دودکش 

6-5شکل 

A = ورودي هوا
S = خروجی دودکش

مسدود اینچ1,3و1,2با قرار دادن واشرهایی به قطررا.لوله ها
نمایید.

براي سیستم انجام دهیدگازیتست نشتیک
مجراي خروجی مناسب متصل کنیدتخلیه سوپاپ اطمینان را به 

4-5شکل 

در )5,4(شکل8انعطاف پذیر تخلیه ي مایعات يلولهقرار دادن 
ر دطمینانز شیر ااتخلیهلولهیا آب چگالیدهداخل مجراي تخلیه 

اشدبمیيبراي دریافت میعانات اسیدصورتی که تخلیه مناسب

گاز دودکشخروجاي مجزکنترل. 5-7
از پیش انتخاب شده براي نصب و راه اندازي اهنما ريدفترچه
در داخل کیت وجود دارد.مجراي گاز دودکشصحیح

داشته درجه1,5شیب حداقلباید دودکشهايلولهافقی بخش
باید(خروجی)بنابراین ترمینالمیلی متر در هر متر) 25(باشد.

رمینالتلوله کواکسیال بافقطپکیج باشد.االتر از ورودي سمت ب
ب درست با شیچون لوله تخلیهباید به عنوان لوله تخلیه افقی باشد 

استجاگذاري شده
صب
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ايهکیتاجرا شده.قبال با شیب درستلوله تخلیههمانطور که 
:در دسترس هستندبه پکیج براي اتصالزیر

(Figure 5.8 A)از دیوارکیت خروجی دودکش

8-5شکل 

میلی 915با طول اسمی میلی مترØ100/60هم محور مجراي
.متر

دودکش به دیوار پشت سر یا سمت گازتخلیهامکانین کیتا
.کندمیدیگر پکیج فراهم 

متر،در حالی که حداکثر 0,5کمتر از نبایددودکشحداقل طول 
متر باشد10کمکی نباید بیشتر از لولهبا طول

درجه90زانوییخروجی دودکش با عموديکیت

)figure 5.8 B(

.میلی مترØ100/60(هم محور) مجراي کواکسیال

میلی 635پکیج به اندازه ي تخلیه امکان افزایش محور این کیت
کندمیر فراهم مت

در حالی که حداکثر طول بامتر،0,5حداقل طول نباید کمتر از
ترمینال ودمتر تجاوز نکن10ازبه صورت افقی بایدکمکی لوله 

شود.تخلیهافقیصورتبه باید همیشه

)figure5.8 c(درجه90درجه یا 45اضافی زانویی

.میلی مترØ100/60محورهمزانویی 

در مجرا استفاده می شود حداکثر طول گاز ها خمهنگامی که این
.را کاهش میدهد  دودکش

يقلودوهايدودکشازهوامکشسیستمنادرستانجام
گازيتخلیه

7-5شکل 

A =هواورودي

Sخروجی دودکش =

طول و ابعاد دودکش تخلیه ي گاز5,8

را می توان با روش هاي زیر اجرالوله هاي خروجی دود/ورودي هوا
کرد 

C13 C33 C43 C53 C63 C83 B23P

از صفحه ي راهنما که به صورت کیت جداگانه ارئه شده کمک 
بگیرید.

داشته 1,5باید یک شیب حدود دودکشهايولهلبخش افقی از 
میلی متر در هر متر)25باشد(

.باشدپکیجسمتوروديازباالتربایدترمینال
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10-5شکل 

:c63نوع 

د تولید کنندگان استفاده میکنیدیگر ترمینال هايو کانال هااگر از 
ر این حالت، دودکش هاباید تایید شود و داین) C63(نوع 

میبایست از موادي ساخته شده باشند که با محصوالت چگالشی 
انطباق داشته باشند.

اختالف فشار فن به محاسبه ي ها، کانالاندازه گیريبه هنگام 
صورت زیر است:

pa9025kwر دفشار استاتیک مفید
توان حرارتی نامی pa9035kw

c9325kw دماي محصوالت احتراق
باال c9835kw

%0.9525kw حداکثر چرخشCO2
مکشکانالدر  %1.0035kw

: c 83(Figure 5.11)نوع 

باید هوا را از راه بیرون در صورت نصب پکیج به این حالت، محصول
دودکشی مجزا که به همین منظور را به خروجیگرفته و گاز 

طراحی شده است، تخلیه نماید.

براي :کانال

متر0,5رجهد45جبران خم 
متر1درجه90جبران خم 

میلی مترØ80دو قلو لولهمکشتخلیهمجرايکیت
(Figure 5.9 - Figure 5.10)

امکان جدا کردن دودکش تخلیه ي گاز از مکش هوا را این کیت
ترمینال را در دودکش می توانبه این منظور.کندمیفراهم 

و یا تخلیه گاز دودکش و یا،به این منظورخروجی طراحی شده 
قرار داد.به طور مستقیم بر روي دیوارهواي مصرفی 

باید نگاز دودکشخروجهايلولهمکش هوا وترمینال هاي
گیرند ساختمان قراردر دیوار مقابل

(EN 483)

9-5شکل 

.در حالی که حداکثرباشد،متر0,5از نباید کمتر حداقل طول لوله
Aبخش مجموع + B متر 40بیش ازباید نلوله واسط با وجود

باشد.

در دسترس ϕ80 mmدرجه 45و 90زانویی هايهمچنین
.میشوند دودکشکه باعث کاهش حداکثر طول کل هستند

متر0,9درجه45براي جبران زانو 
متر1,6درجه90براي جبران زانو 
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.روي دیوار یا پکیج سوار شودتواندمیو به بیرون تخلیه شودباید 

در اتاقی که پکیج در آن نصب مناسب يهوامکشباید یک 
شده براي عرضه ي هوا و تهویه مطبوع اتاق وجود داشته 

باشد .

براي h32m/باید الزم يبراي عملکرد مناسب، حداقل تبادل هوا
ورودي باشد .تواناز هر کیلووات ساعت

13-5شکل 

ر حالی که حداکثردباشد،متر0,5کمتر از بایدنوله حداقل طول ل
متر 40از تجاوزمباید وصاله نبا استفاده از A + Bخش بمجموع

باشد

موجود هستندØ80mmو درجه 45زانویی هاي همچنین 

11-5شکل 

:(Figure 5.12)یسقفکیت دودکش

.متر0,96اسمیطولباØ80 / 125mmهم محورمجراي 

.نمایدمیتخلیه ین کیت به طور مستقیم به سقفا

12-5شکل 

.براي رسیدن به حداکثر ارتفاع در دسترس هستندوصاله هایی

متر است.10وصاله،حداکثر ارتفاع آن با 

زانو دردسترس درجه 45و 90میلی متر Ø80/125محورهم
میشوند.دودکشکاهش کل طول حداکثر هستند که سبب 

درجه45براي جبران زانو رمت0,5
درجه90براي جبران زانو متر1

:B23pنوع 

پکیج  همان اتاق که از را الزم ياین نوع از تخلیه گاز دودکش هوا
احتراقمحصولگیرد.میدر آن نصب شده 
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Q شیب کمترباالتر از زمین از یک سقف با

350°30یا برابر تا 

Q شیب سقف با یکزمین یکباالتر از

600°30بیشتر از 

R300سقف مسطحيباال

S600از یک دیوار

S 1000گوشه       از دو دیوار در

ینصب شده ي سقفترمینال*

14-5شکل 

هستند  :که باعث کاهش حداکثر طول کل مجاري

درجه45براي جبران زانو متر0,9
درجه90براي جبران زانو متر1,65

و انتخاب ترمینال ها :موقعیت . 5-9

ل هاي انتخابی باید :ترمینا

یا بر روي سقف قرار داشته باشدمحیط بیرونی پیرامونبر 

.یک از قوانین ملی یا محلیهر 5,14مطابق با حداقل فاصله شکل

میلی مترموقعیت ترمینال

A 600باز دیگرمکان در زیر پنجره و یا

B400یک پنجره یا دربدر کنار

B600مطبوع   در کنار یک دریچه هوا براي تهویه

C1000طرف بالکن

D 300تخلیه     هايلولهزیر مکان آبی(تقطیر) یا

E                                      300زیر شیروانی

F                                          300زیر بالکن

Gنهزیر سقف گاراژ

H 300با تخلیه عموديهايلولهاز

I300از گوشه داخلی

J300از گوشه هاي خارجی

K 2200رفت آمد     از زمین و یا دیگر سطوح قابل

L 2000جلو بدون دهانهنماي از یک سطح

M3000جلونماياز یک دهانه

Nاز یک دهانه در گاراژ                              نه

O1500یک دیوار    بین دو ترمینال عمودي در

P1000یک دیوار            افقی در ترمینالبین دو
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اتصال به شبکه منبع تغذیه الکتریکی

ه برد بتک پلمنبع تغذیه الکتریکی از سوییچ کابل
) 17-5ل (شکمتصل نماییدپایانه منبع تغذیه الکتریکی

)(سیم آبینول(سیم قهوه اي) و توجه کنید که سیم فاز
.یدرا درست وصل کن

 (زرد / سبز)به یک سیستم زمینرا سیم اتصال به زمین
متصل کنیدفعال

باید طویل تر از سیم هاي سیم هاي اتصال زمین
الکتریکی باشد. 

کابل هاي منبع تغذیه الکتریکی یا سیم براي قسمتی که باید یک 
ه اي مناسب از داشته باشد و باید در فاصل0.75مقطع 

نگهداري شود و مطابق با استانداردهاي م و تیزقسمت هاي گر
باشد. اريج

. اتصاالت الکتریکی5-10

 پیچ هايL شکل و صفحه جلوییM با کشیدن آن را
به سمت خود و سپس هل دادن به سمت باال به منظور 

ز شود، بااینکه صفحه از روي تکیه گاه باالیی خود آزاد 
).15-5(شکل کنید

کاور بردN آن را باز کنیدو را یافته ) 16-5(شکل
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ترموستات شیرهی ناحیه اي کنترل شونده با . اتصال 5-11
اتاقی

براي اتصال 17-5هاي نشان داده شده در شکل از ترمینال 
استفاده کنید.اتاقیترموستات 

شود. باید برداشته3و 1بین جامپر

و 1نال باید بین ترمیقیاتاالکتریکی براي ترموستات کانکتورهاي
نمایش داده شده 20-5قرار داده شود همانگونه که در شکل 3

است.

وصل نکنید.3و 1را به ترمینال هاي سیم ھای فاز

بایداتاقیترموستات برقمسیر محصول و سیم ها و  کابل هاي 
نمایش داده شده است، دنبال نماید18-5در شکل را کهيمسیر

شکل قرار دهید (شکل Oگلندهاي در خروجی کابل هاي محصول،
5-19(

صب
ن



نصب و راه اندازي

45

کنترل شده با دستگاه ریموت کنترلايناحیهشیراتصال 

ناحیه به پایانه کاري کمکی کنترل از راه دور به پایانه شیربا اتصال 
هاي خاص می توان این ناحیه را کنترل کرد. عالوه بر این اگر ناحیه 

توسط ترموستات کنترل شود می توان هر دو ناحیه را یا دیگري
یک دماي تعدیل تنظیم کرد.

یزيربراي دستیابی به این تنظیمات الزم است تا وارد محیط برنامه 
) تا زمانی که 23-5(شکل 19و 18شده و به کمک کلیدهاي 

را صفحه نمایش داده شود پارامترهاي مختلفروي p04حروف 
).22-5وارد کنید(شکل

قابل ویرایش 01تا 00مقدار پارامتر از 13یا 12به کمک کلیدهاي 
شسیستم گرمایکار را براي ایجاد اختالف دماي رفتاست. این

شیرتایید سیستم براي ورود 15انجام می دهیم. با فشردن کلید 
حاصل می گردد. 

د.اریرا براي خارج شدن بدون تغییر مقادیر بفش19و 18کلیدهاي 

بوده و یا به IIترموستات می بایست داراي عایق بندي با کالس 
درستی به زمین متصل باشد.

حیه کنترل شده با ترموستات اتصال فلکه هاي نا
کننده محیطاحاطه

17-5شکل محیطی نشان داده شده درترموستات ترمینال هاياز 
رهاي کنتاکتوکنید. استفاده ايناحیهشیرهايبراي اتصال 18-5و 

برد ترموستات اتاقی 2و 1در پایانه هاي اي میبایستناحیهشیر
)18-5(شکل وارد شوند 

شوند.برداشتهمی بایست 3و 1بین پایانه هاي ر جامپ

وصل نکنید.3و 1ترمینال هايرا به سیم ھای فاز

مسیر محصول و سیم ها و  کابل هاي برق ترموستات 
نمایش داده شده است، 18-5ري را که در شکل اتاقی باید مسی

دنبال نماید

شکل قرار دهید (شکل Oدر خروجی کابل هاي محصول، گلندهاي 
5-19(
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خارجی به محصول می سنسوررساناهاي الکتریکی براي اتصال 
ولت) داراي کانال هاي مختلفی 230بایست نسبت به منابع ولتاژ(

ل طومنی پایینی هستند و حداکثر چون آنها داراي ولتاژ ایباشد. 
. یشتر نخواهد بودمتر ب20آن از 

سنسوربراي اتصال 25-5از پایانه هاي نشان داده شده در شکل 
خارجی استفاده کنید.

مسیر کابل ریموت کنترل باید از مسیر نشان داده شده در شکل 
Oدر خروجی کابل هاي محصول، گلندهاي پیروي کند. 5-25

)19-5دهید (شکل شکل قرار

) نول مشترك(Nبراي اتصال شیر ناحیه از پایانه هاي کارت کمکی 
سیستم گرمایشی را باز شیرولت (230) با ولتاژ خطی L)Noو 

سیستم گرمایشی شیرولت (230) با ولتاژ خطی Nc(L) و کندمی
).24-5را می بندد)(شکل 

25-5هاي نشان داده شده در شکا براي اتصال از راه دور از پایانه
استفاده کنید.

دماي خارجی (دلخواه)سنسور. نصب 5-12

نصب شودساختمان خارجی می بایست روي دیوار خارجیسنسور
و ازموارد زیر جلوگیري گردد:

تابش مستقیم پرتوهاي خورشید
 داراي خزهیا دیوارهاي خیسدیوارهاي نصب روي
 یا دودکش ها.منافذ تخلیه نصب در مجاورت فن ها یا

خارجیسنسور. انتقال الکتریکی میان محصول و 5-13

خارجی به محصول از کابل هاي الکتریکی با سنسوربراي اتصال 
استفاده کنید. 0.5بیشتر ازسطح مقطع
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 تا تغییر دهید یا تنظیم برنامه با فشار دادن
ر کنید تا شماره برنامه نشان داده شود و صب60تنظیم 

).29-5چشمک زن شود (شکل 

.را براي خروج از بر نامه بفشارید

خارجیسنسوردر K. تنظیمات ضریب 5-16

برابر با صفر براي عملکرد محصول بدون Kمحصول با یک ضریب 
. شده استتنظیم سنسوراتصال 

30-5اگر ریموت کنترل  به محصول متصل نشده است به شکل 
مراجعه کنید.

خارجیسنسورعملکرد از راه دور با فعال سازي. 5-15

رجی خاسنسوراگر از ریموت کنترل استفاده شود باید عملکرد با 
در محصول فعال گردد. از برنامه ریموت (اگر نصب باشد) براي این 

عمل استفاده کنید. 

 کلیدP ثانیه فشار دهید که وارد حالت 3را برايinfo
. شوید

دهید برنامه فشاربه شدن واردرا باهم براي و کلیدهاي 
).27-5(شکل 

 را براي نمایش یا کلیدهايPM15 که
-5فشار دهید(شکل کندمیخارجی را فعال سنسور

28.(
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قتی تا وکنیدبراي تغییرات پارامترها استفاده 19و 18کلیدهاي از 
). 34-5را نشان دهد (شکل P15رف که صفحه نمایش ح

به 01را از مینیمم 15پارامتر 13یا 12استفاده از کلیدهاي با 
د. یتغییر دهKضریب نموداربر پایه 60ماکسیمم 

را ببینید. 31-5اگر ریموت کنترل به محصول متصل است شکل 

باید از راه دور تنظیم شود.Kدر این مورد ضریب 

با توجه بهپارامتري است که دماي تحویلی محصول را Kضریب 
تغییرات دماي خارجی باال یا پایین می آورد. 

زمانی که پروب خارجی را نصب می کنید این پارامتر باید براساس 
-5تحویلی محصول را بهینه سازي کند. (شکل دمايتاثیرات گرما 

31 .(

Kتنظیم ضریب مراحل

ثانیه وارد برنامه 10باهم براي 19و 18و15هاي با فشاردادن کلید
را نشان P01)  تا زمانی که صفحه نمایش حرف 32-5(شکل شوید

). 33-5می دهد (شکل 
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kبراي مجموعه 19و 18رفتار دما در حین استفاده از کلیدهاي 
نشان داده شده است.5,36در شکل 1.5

از راه دوررلکنتبا اتصالkضریب مراحل تنظیم

از راه دور امکان پذیر ریزيبا استفاده از برنامه kانتخاب ضریب 
است.

 به صورت الکتریکی با چرخاندن پکیجروشن کردن
پلسوئیچ دو 

 وارد شدن به ثانیه جهت3به مدتفشار دادن کلید
)5,37(شکل INFOحالت 

)5,38(شکل K REGبراي نمایش پنجره OKفشردن کلید 

را براي تغییر مقدار استفاده نمایید.و هاي دکمه

).5,38فشار دهید (شکل INFOاز منوي را براي خروج کلید 

تنظیم سرعت پمپ. 5-17

) به طور پیش فرض بر روي اتوماتیک P03پارامتر مدیریت پمپ (
به بیان دیگر، در بیشترین سرعت در عملیات نرمال و .)02است (

پس از در پیش گرمایش، ضد یخ زدگی و در سرعت متوسط
قرار دارد.سیرکوله

 مقدار وارد شده تآیید 5,32(شکل 15با فشردن کلید (
.شودمی

 را فشار 19یا 18براي خروج بدون تآیید، کلیدهاي
دهید.

 دقیقه به صورت 15بعد از "حالت برنامه ریزي"خروج از
.یردگمیاتوماتیک یا با خاموش کردن انجام 

. کندمی، تغییر Kبا توجه به ضریبرفت محصولدر این حین دماي 

19(افزایش) و 18اگر دما مناسب نباشد، با فشردن کلیدهاي 
درجه 15(کاهش) قادر خواهیم بود، دما را به مقدار مثبت یا منفی 

).5,32سانتی گراد تغییر دهیم. (شکل 
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 به 03قدار پارمتر براي تغییر م13یا 12از کلیدهاي
=سرعت متوسط استفاده 01یا =ماکزیمم سرعت00

نمایید.

ي نوشتهp03-SEt صفحه نمایش داده میشوددر
).5,42(شکل 

 مقدار وارد شده تآیید 5,32(شکل 15با فشردن کلید (
.شودمی

 را فشار 19یا 18براي خروج بدون تآیید، کلیدهاي
دهید.

 دقیقه به صورت 15بعد از "ریزيحالت برنامه "خروج از
.گیردمیاتوماتیک یا با خاموش کردن انجام 

پمپپس از سیرکولهتنظیم . 5-18

پس از اتمام هر درخواست گرمایش به گرمایشی،عملکردپمپ، در 
مدت یک دقیقه به کار کردن ادامه میدهد.

و چه به صورتاز طریق کنترل پنلدقیقه چه 4تا 0این زمان بین 
قابل تغییر است.ریزيسیله برنامه از راه دور به و

هید خوااگر شما سرعت ماکسیمم را در هر حالت عملیاتی می
تغییر دهید. یا اگر سرعت متوسط را در 00پارامتر را به توانیدمی

تغییر 01پارامتر را به توانیدمیخواهید، هر حالت عملیاتی می
اي کوچک).ه(به عنوان مثال سیستمدهید.

را به 19-18-15کلیدهاي "حالت برنامه ریزي"براي ورود به به 
) این کار را تا زمانیکه 5,39ثانیه با هم فشار دهید (شکل 10مدت 

دهد، انجام دهید. و مقدار پارامتر را نشان میP01کلمات نمایشگر
)5,40(شکل 

19یا 18ي در بین مقادیر پارمترهاي مختلف با استفاده از کلیدها
).5,41برسید (شکل P03جابجا شوید تا به مقدار 
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 مقدار وارد شده تآیید 5,32(شکل 15با فشردن کلید (
.شودمی

 را فشار 19یا 18براي خروج بدون تآیید، کلیدهاي
دهید.

 دقیقه به صورت 15بعد از "حالت برنامه ریزي"خروج از
.گیردمینجام اتوماتیک یا با خاموش کردن ا

دورراهازریزيبرنامه

ثانیه3ازبیشترمدتبهINFOبخشبهورودبرايرايدکمه
).5,47شکل. (دهیدفشار

مربوطهرا براي ورود به بخش برنامه ریزي و هاي دکمه
)5,48فشار دهید. (شکل 

ثانیه وارد10به مدت 19-18-15به وسیله فشردن کلیدهاي 
در صفحه نمایش 01و Prتا)5,43شوید (شکل ریزيبخش برنامه 

).5,44نشان داده شود. (شکل 

بین پارمترها جابجا شوید تا زمانی 19یا 18با استفاده از کلیدهاي 
)5,45. (شکل برسیدP11که به 

قابل جابجایی بین 13یا 12با استفاده از کلیدهاي 11پارامتر 
ثانیه 2,5است (که میزان هر تغییر هثانی255=99ثانیه به 0=00

ثانیه است.42=17است). به عنوان مثال 

)5,46. (شکل کندمیدر صفحه نمایش تغییر SEtبه p11آیکن
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19یا 18در بین مقادیر پارامترها با جابجایی به وسیله کلیدهاي 
)5,53برسید (شکل P10به مقدار 

پارامترمقداربودخواهیدقادر13یا12دهايکلیازاستفادهبا
مقدار(دهیدتغییرثانیه510=100بهثانیه0=00ازرا10

.ثانیه180=36مثالعنوانبه). استثانیه5تغییرات

)5,54شکل.(کندمیتغییرنمایشصفحهدرSEtبهp10نوشته

تافشار دهید PM11براي نمایش را یا کلیدهاي 
).5,49(شکل نماییدرا فعال عملکرد پس از سیرکوله 

یايدکمهشده،ریزيبرنامهمجموعهتغییربراي

)5,50شکل(باشیداجرامنتظرودهیدفشاررا
.داردبستگیثانیه1بهمرحلههرکاهشیاافزایش

.دهیدفشارریزيبرنامهحالتازخروجبرايراکلید

انتخاب فرکانس احتراق مجدد.5-19

برد، کمترین زمان بین در شرایط عادي به سر میپکیجزمانی که 
مجدد).دقیقه تنظیم شده است (فرکانس احتراق 3ها روي احتراق

و نیم دقیقه با استفاده از برنامه 8تا حداکثر 0این زمان بین حداقل 
به صورت ریزي قابل تغییر هست هم از طریق پنل کنترل و هم 

.ریموت

ثانیه وارد حالت برنامه 10به مدت 19-18-15با فشردن کلیدهاي 
را در صفحه نمایش نشان P01) تا زمانیکه 5,51ریزي شوید (شکل 

)5,52دهد. (شکل 
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را براي نمایش یا کلیدهاي 
"PM10"5,57انتخاب فرکانس احتراق فشار دهید(شکل جهت.(

را نشان 90اي از ه برنامه ریزي شدهیک مجموع5,57شکل 
.دقیقه اي میباشد3به معنی زمان احتراق دهد که می

و نیم دقیقه است.8تا 0ي انتخاب بین بازه

ثانیه است.2هر کاهش یا افزایشی بین 

یا براي تغییر مجموعه برنامه ریزي شده، کلیدهاي 

را فشار دهید و منتظر نمایش عکس العمل باشید. 
).5,58(شکل 

 مقدار وارد شده تآیید 5,32(شکل 15با فشردن کلید (
.شودمی

 را فشار 19یا 18براي خروج بدون تآیید، کلیدهاي
دهید.

 دقیقه به صورت 15بعد از "حالت برنامه ریزي"خروج از
.گیردمیاتوماتیک یا با خاموش کردن انجام 

دورراهازریزيبرنامه

مقدارحداقلانتخاببهقادردورراهازریزيامهبرنوسیلهبه
.بودخواهیدمحصولنرمالکارکردزماندراحتراقدوبینزمانی

فشارثانیه3ازبیشترINFOبخشبهورودبرايراکلید
)5,55شکل.(دهید

را براي ورود به بخش برنامه و کلیدهاي 
)5,56ریزي شفاف با هم فشار دهید. (شکل 
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را فشار دهید.براي خروج از برنامه ریزي کلید 
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شپرکردن سیستم گرمای

ر د"بخش بازکردن پنل هاي بدنه"، بخش را باز کنیدجلونل پ
.67صفحه 

را باز کنید.شیرهاي نصب شده روي محصول

ریان انداختن آب در یک یا چند شیر آب مصرفی را براي به ج
محصول باز کنید.

6,3شکل درپوش اتوونت را شل کنید.

آماده سازي براي سرویس. 6

. توجه6-1

هاي پایین، این نکته را در نظر قبل از انجام دستورالعمل
در وضعیت خاموش قرارگرفته پلبگیرید که سوئیچ دو 

باشد.

ترتیب عملیات تامین گاز.6-2

6,1شکل ر گاز و سپس شیر روي محصول را باز کنید.شیر کنتو

 صابون یا روش مشابه کف نشت گاز را با استفاده از
بررسی نمایید.

6,1را دوباره ببندید در شکل 5گاز شیر
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5-6شکل 

بدنه را نصب کنید.جلويپنل 

نصب شده با استفاده از برق پلرا با فعالسازي سوئیچ دو پکیج
شودمینمایید. صفحه نمایش به این صورت روشن 

).6,6(شکل 

6-6شکل 

و هاي ثانیه تا زمانیکه عالمت2را به مدت 15کلید 

6,7روي صفحه نمایش ظاهر نشده اند، فشار دهید. شکل 

7-6شکل 

هاي عالمتو اصلی) مدار(محصول، دماي صفحه نمایش

.)6,8دهد. (شکل را نشان میو 

یک لوله ، 22از شل کردن درپوش تخلیه هواي مبدل چگالشی قبل 
تخلیه کوچک را به سر شیلنگ در راستاي تخلیه آب متصل کنید.

4-6شکل 
یدباز کنشیرهاي رادیاتور را
 پر کردن مدار "را پر کنید، بخش گرمایشمدار

زمانی که چکه آب مشاهده و 21در صفحه "گرمایش
ببندید.6,4را در شکل 22شد، درپوش

شیلنگ را بردارید
.رادیاتورها و سایر تجهیزات مرتفع را هواگیري نمایید
با استفاده از یک و بردارید6,3را در شکل 34رپوشد

پیچ گوشتی از عدم گیرپاژ پمپ اطمینان حاصل نمایید
عملکرد پمپ را کنترل کنید
رپوش پمپ را ببندیدد
د. پرکردن سیستم گرمایش را کامل کنی
.این عملیات را میبایست چند بار تکرار نمایید

تله آب گیر را جهت جلوگیري از خروج بخار از 
با نیم لیتر آب پر کنید. دودکش در اولین روشن شدن

برداري محصوالت نقطه نمونهمیتوان براي این کار از 
).6,5(شکل نمودموجود بر روي دودکش استفاده احتراق

صب
ن
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گاز را باز کنیدشیر

"دماي درخواستی"در وضعیت اتاقیمطمئن باشید که ترموستات 
قرار گرفته باشد.

از عملکرد صحیح هر دو مدار گرمایش و مصرفی اطمینان حاصل 
نمایید

قوانینچک کردن "را همانطوري که در بخش دبیفشار گاز و 
کنید.نشان داده شده است، چک "گازي

، سیفون را پرعملیات مراحل قبلناشی از چگالش چک نمایید که 
.به درستی انجام میشودکرده و تخلیه 

ثانیه تا زمانیکه عالمت 2به مدت 15را با فشردن کلید محصول
بر روي صفحه نمایش، دیده شود، 

ي دیده شده زنجیر وار براي شبیه خاموش نمایید (خطوط تیره
).6,6روند)(شکل کار میسازي جریان به 

کاربر را در مورد استفاده درست از وسیله و عملیات زیر راهنمایی 
کنید:

احتراق-

خاموش کردن-

قوانین-

و حفظ مستندات جهت مشاوره هاي تکمیل موظف بهکاربر 
بعدي میباشد

صب
ن
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1-7شکل 

حالت "ثانیه باهم، وارد 10به مدت 19-18-15با فشردن کلیدهاي 
در صفحه P01) که در این صورت 7,2شوید (شکل "زيبرنامه ری

) که مقادیر پارامتر تغییر یافته در 7,3(شکل شودمینمایش ظاهر 
شوند.صفحه نمایش دیده می

2-7شکل 

3-7شکل 

در صفحه LPي تا زمانیکه کلمههمزمان را 19و 18کلیدهاي 
مقدار دماي ن مقدار با تغییر فشار دهید، که ایشودنمایش ظاهر 

"بررسی دودکشعملکرد"فعال شدن. این حالت،کندمیتغییر آب 

).7,4دهد (شکل را در کمترین خروجی نشان می

چک کردن قوانین گازي. 7

. هشدارها7-1

گیري فشار گاز، به صورت مناسبت اندازهباربعد از هر 
تمامی نقاط استفاده شده را ببندید. بعد از هر عمل 

د.گازبند شونشیر باید به اجزاي تنظیمتی گاز، مقررا

وجود دارد.گرفتگیتوجه نمایید که خطر برق

روشن است. هرگز هیچ محصولدر طول عملیات توصیف شده، 
بخش الکتریکی را لمس ننمایید.

. عملیات و تنظیم گاز7-2

هايدر آوردن پنل"را در بیارید، براي این کار به بخش جلوپنل 
مراجعه نمایید.67در صفحه "نهبد

فشار ورودي را چک نمایید

گاز (خارج از سرویس کردن)، فشار محصولبا خاموش کردن 
چک نمایید و موارد 7,5در شکل 36نقطه استفاده ازرا با ورودي

، "اطالعات فنی"مشاهده شده را با مقادیر موجود در جدول بخش 
مقایسه نمایید.30صفحه 

).7,5(شکل را گازبند نمایید36نقطه بررسی

بررسی حداقل فشار گاز مشعل

محل نمونه برداري محصوالت احتراق با توجهبه رادودآنالیزوریک 
متصل نمایید.7,1به شکل 

صب
ن
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5-7شکل 
مشعل :بررسی حداکثر فشار 

دوباره خروجی در حالت )را براي تغییر 7,2(شکل19یا 18کلید 
dpکه صفحه نمایش حروفدهید: زمانیفشار دودکشبررسی 

بررسی عملکرد"به همراه دماي آب داغ نشان میدهد، را 
مصرفی قرار آب گرم در حالتدر حداکثر خروجی"دودکش

)7,6(شکلدارد

اطالعات مربوط به با ار دي اکسید کربن خوانده شده در آنالیزور رامقد
العات فنی جدول در قسمت اطتوان ورودي نامی در حالت مصرفی 

تطبیق دهید. ) M260.2025 SM/Tمدل (30صفحه ي 

4-7شکل 
 درخواست "در حالت اتاقیمطمئن شوید که ترموستات

قرار داشته باشد."گرما
 درخواست آب مصرفی نمایید.، شیربا باز کردن
 ا گاز را بآنالیزورمقدار دي اکسید کربن خوانده شده در

جدول، مقادیر "مدار مصرفیحالت "مقدار  موجود در 
ي صفحه"اطالعات فنی"Q.minدي اکسید کربن در 

33ي ) و صفحهM260.2025 SM/T(مدل 30
مقایسه نمایید.)M260.3035 SM/T(مدل 

صب
ن
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8-7شکل 

یدب،مشعلفشار حداکثر و حداقلدر این عملیات براي چک کردن
گازبا داده هاي دبیمقدار آن را بررسی کنید ورا با کنتورگاز 

) و M2602025 SM/T.(30در صفحه "اطالعات فنی"خش ب
تنظیم نمایید.) M260.3035 SM/T(33در صفحه ي 

درپوش محل نمونه برداري محصوالت احتراق را ببندید

حالت گرمایشمفید درتوان تنظیم7,3

الت در حمستقل از تنظیمات گرمایشحالتمفید درتوانتنظیم 
مصرفی میباشد.

د مفیمورد استفاده وتوانچگونه نشان میدهد که 7,9شکل نمودار
با تغییر کارت هاي کنترلی تغییر میکند.در پکیج 

خروجی مفید بر حسب کیلو وات)(

9-7شکل 

وان تمقدارهمچنینرا ثبت کنید و دفترچهکالیبره شده در توان
.کنیداضافهرا مفید

.یر را ببینیدنمودار ز

خانید( رچبفشار حداکثر راپیچ تنظیم اگر دو مقدار منطبق نیست،
A در که همان مقدار را به و میزان دي اکسید کربن) 7,5در شکل
در جدول صفحه "داده هاي مدار مصرفیبخش"دراطالعات فنی"

33) و در صفحه ي M2602025 SM/T.(30ي 
)M260.3035 SM/T (یم نمایید.آمده است تنظ

و LPحروف ) تا صفحه نمایش 7,2(شکل را بفشارید18کلید 
بررسی عملکرد"نشان دهد.رامدار گرمایشدرجه حرارت آب 

.مدار مصرفی فعال میشودحداقل خروجیدر"دودکش

7-7شکل 

خارج از بازه Q minبررسی کنید که مقدار دي اکسید کربن در 
M2602025.(30در صفحه"فنیاطالعات"مورد قبول در بخش 

SM/T (33) و در صفحه يM260.3035 SM/T(.نباشد

را ببندید.مصرفیآب گرم شیر هاي 

ثانیه تا نمایش 2به مدت را15کلید پکیج را خاموش کنید و
)7,8شکلفشار دهید (

صب
ن



بررسی کنترل گاز

61

13-7شکل 

فشار دهید روي نمایشگر12مقدار مایشنتارا19یا 18کلید 
) M260.2025 SM/T= 74. .()7,14کل (ش

)84=M260.3035 SM/T(

14-7شکل 

12مقدار پارامترمیتوان) 7,13(شکل 13یا 12با استفاده از کلید 
براي تعیین مقدار صحیح در 7,9نمودار شکل بهرا تغییر داد (
نگاه کنید)مفیدقدرت گرمایش عملکرد هاي 

ر تعیین شده تثبیت میشوددا)  مق7,3(شکل 15با فشار دادن کلید

فشار دهید.ثبت شدهرا براي خروج بدون تائید مقدار 18،19کلید 

دقیقه ،یا با 15بعد از ،خودکار است"ریزيبرنامه "خروج از حالت 
قطع جریان برق

(%)30/50مفید در دماي بازده

10-7شکل 

(%)60/80مفید در دماي بازده

11-7شکل 

ظیم توان خروجی در حالت گرمایش مرکزيمراحل تن

ثانیه وارد حالت برنامه 10به مدت 19-18-15با فشردن کلیدهاي 
را P01حروفوقتی که صفحه نمایشتا) 7,2شکل ریزي شوید (

)7,12شکل(. دهدنشان 01پارامترا مقدار ب

12-7شکل 

صب
ن
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2-8شکل 

مونتاژ کردن، عملیات شرح داده براي -توجه 
ه در مرحله قبل را برعکس انجام دهید. مراقب باشید شد

که لوله گاز یا واشرها زخمی نشد و درست مونتاژ شوند و 
)8,1(شکل پس از آن تست نشتی را انجام دهید

تنظیم شده )20براي کار با گاز طبیعی(جی در کارخانه پکیج 
است

تنظیمات )G30, G31مایع (با گازمحصولعملکردتنظیم براي
زیر را انجام دهید

منوي ثانیه وارد 10به مدت 19، 15،18هاي با فشار دادن کلید
حروفوقتی که صفحه نمایشتا)8,3برنامه ریزي شوید (شکل

P01 8,4(شکلنمایش دهد01به همراه مقدار پارامتر را(

. تبدیل گاز8

هشدار.8-1

مرکز وسط یکباید تبه نوع گاز موجودپکیجعملیات براي تطبیق
.مجاز خدمات انجام شود

ا فقط باید بگاز موجودقطعات مورد استفاده براي تطبیق با نوع
تعویض شود.استفاده از قطعات یدکی اصلی 

راهنمایی در ارتباط با اندازه گیري و کالیبراسیون شیر گاز براي 
مراجعه60در صفحه "گاز قوانینچک کردن"، به بخش محصول

کنید

ملیات و تنظیم گازع.8-2

بررسی کنید که شیر گاز موجود در لوله کشی 
پکیج بسته است و محصول خاموش میباشد.

بخشدر کنترل پنل را همانطور که ورا برداریدهنل جلوي بدنپ
به سمت نشان داده شده است66در صفحه "تعمیر و نگهداري"

خودتان بکشید.

را برداریدBکنید و لوله گاز را باز Cمهره ، را برداریدAکلیپس 
)8,1(شکل

تغییر دهید. )8,2(شکلدیافراگم گازدرستتعویضبارا نوع گاز
) و M2602025 SM/T.(30در صفحه"اطالعات فنی"بخش به

مراجعه کنید)M260.3035 SM/T(33در صفحه ي 

ري
هدا

نگ



تبدیل گاز

63

"قوانین گازچک کردن "با توجه به دستورالعمل بخش راشیر گاز
.کالیبره کنید60هدر صفح

کنترل پنل و پنل جلویی را در جاي خود نصب کنید.

روي محصولرامناسبو مقدار فشار برچسب نشان دهنده نوع گاز
.گنجانده شده استتبدیل گازدر کیت برچسب.نصب کنید

4-8و 3-8شکل 
تا ستجو کنید بین پارامترها ج19یا 18با استفاده از کلید هاي 

)8,5را نشان دهد (شکلP05حروف نمایشگرزمانی که 

5-8شکل 
وجود 05مقدار پارامترامکان تغییر فشار دهید تا بار 5را12کلید 

(جدول را ببینید)شته باشد دا

پارامتر نوع گاز

00 G20
05 G31

تعیین شده را تثبیت) مقدار 8,3(شکل 15با فشار دادن کلید
خروج از را براي خروج بدون تائید فشار دهید.18،19کلید کنید.

قطع  یا با دقیقه ،15،بعد از خودکار است"برنامه نویسی"حالت 
جریان برق

ري
هدا

نگ



تعمیر و نگهداري

64

1-9و 2-9شکل 

تا 19یا 18از طریق پارامترهاي مختلف و با استفاده از کلید هاي 
ثبت را  نشان دهد میتوان 28زمانی که ال سی دي حروف پی

)8,5کرد.(شکل

3-9شکل 

ماه48ماه به 00از 28مقدار پارامتر 13یا 12استفاده از کلید با 
رادرخواست تعمیر و نگهداري99مقدار.استاصالح و تغییر قابل 

میشودبروي صفحه نمایش نشان داده P28-SEt. کندمیغیر فعال
)9,4(شکل

. نگهداري9

. هشدار9-1

توسط فصل تنها بایدتوصیف شده در اینعملیات 
با مرکز خدمات یا انجام شود.  پس پرسنل حرفه اي واجد شرایط
نمایندگی مجاز تماس بگیرید

باید یک بار در سال توسط محصولبراي عملکرد کارآمد و مستمر،
ود.شتعمیر و نگهداري و تمیز ي تکنسین مرکزیک سرویس مجاز

د.کارایی پکیج آسیب میرسبه قطعات وودانجام نشاگر این عملیات
گارانتی پوششتوسطناشی از عدم توجه به هشدار فوقمشکالت 

.شودمیداده ن

ل قبو یاعملیات تمیز کردن یا تعمیر و نگهداريقبل از انجام هر
وبرق محصول را جدا کرده ،برداشتن پنل محصولاز باز کردن یا 

شیر گاز را ببندید

.

برنامه ریزي تعمیر ونگهداري ه زمانیدور.9-2

بخش تنظیمات زمان/روز/تاریخهمان طور که درراعملکرد ساعت
فعال کنیدتوضیح داده شده 12در صفحه ي 

منوي برنامه ثانیه وارد 10به مدت 19، 15،18با فشار دادن کلید
P01حروفوقتی که صفحه نمایشتا)9,1(شکلریزي شوید 
)9,2(شکلنشان دهد01ورودي ر پارامتر همراه با مقدا

ري
هدا

نگ
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: پنل هاي جانبی
Fو Eجانبی ) و پنل هاي 9,6را شل کنید (شکلCو Bپیچ هاي 
به سمت خارج جدا کنیدهاآنرا با فشار 

7-9شکل 
کنترلنلپ

براي نشان داده شده9,8را همانطور که در شکل Dکنترل پنل 
.بچرخانیدجپکیدسترسی به اجزاي داخل 

4-9شکل 

تعیین شده تثبیت میشود.) مقدار 9,1(شکل15با فشار دادن کلید
فشار تعیین شدهرا براي خروج بدون تائید مقدار 18،19کلید 
دقیقه 15،بعد از خودکار است"ریزيبرنامه "خروج از حالت دهید.
قطع جریان برق،یا با 

باشد عالمت 0تعیین شده ر پس از تعمیر و نگهداري، اگر مقدا
آن به چشمک زدن ادامه خواهد اما به جاي .شودمینمحونگهداري 

داد.

قسمت INFOدر بخش ماه هاي باقی مانده تا تعمیر و نگهداري
J15موجود است

اشکال نیست. محصول به کارکرد 5-9نماد چشمک زن در شکل 
ن زمان تعمیر عادي خود ادامه میدهد و این نماد بیانگر سپري شد

و نگهداري است

5-9شکل 

نل جلوییه و پنل هاي بدنپبازکردن.9-3

را به سمت جلو و باال Dرا باز کنید و پنل جلویی Aپیچ هاي 
)7-9و 6-9بکشید تا از جاي خود بیرون بیاید (شکل هاي 

ري
هدا

نگ
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9-9شکل 
مدار مصرفیتخلیه ي . 9-5

یدکلیه شیرهاي مدار مصرفی را ببند
سیستم آب گرم داخلی را باز کنید. شیرهاي 

مدار گرمایش مرکزيتخلیه9,6
شیرهاي نصب شده در مدار رفت و برگشت را ببندید

را باز کنید.9,10نشان داده شده در شکل شیر تخلیه 

8-9شکل 

نل هاي جانبیه و پنل هاي بدننصب مجدد پ.. 9-4
پس از عملیات شرح داده شده در  بخش را Fو Eنل هاي جانبی پ

به ترتیب معکوس مونتاژ 67بدنه در صفحه ي نل هايبرداشتن پ
نمایید.

جلویی پنل
را مونتاژ نماییدDپنل جلویی 

فشار دهید را به داخل Dفنر را به داخل فشار دهید و همزمان پنل 
)9,9(شکلتا کامالً در جاي خود قرار گیرد 

در سمت مقابل پنل جلویی نیز تکرار کنید همین فرایند را 
) 9,9(شکل

ر شدهدرگیل هاي جانبینامال با پو کنل جلمطمئن شوید که لبه پ
)9,6(شکلمسدود کنیدAرا با استفاده از پیچ Dپنل جلویی 
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مبدل اولیه چگالش و مشعلتمیز کردن . 9-7

دپنل جلویی بدن را بردارید و کنترل پنل را بچرخانی

13-9شکل 

کانکتور الکترود تشخیص شعله، الکترود جرقه زن و سیم ارت را 
بازکنید

را جدا کنیدHرا بردارید و لوله Iرا باز کنید. کلیپس Jاتصال گاز 

هوا/گاز جدا کنیدخلوط کنندهمازراالستیکیلوله

را باز کنیدلوله صدا خفه کن

قرار دهید و Mکانکتور Kدر فرورفتگیدوسو رایک پیچ گوشتی 
با راMکانکتور همان زمان، فشار دهیدبه سمت پایینآن را 

)9,13(شکلیرون بیاورید کشیدن آن به سمت جلو

که در زیر کانکتور Oرا با فشار دادن قالب پالستیکی Nکانکتور فن 
)9,13شکلقرار دارد آژاد کنید (

10-9شکل 
دریچه ي کمکی اتوماتیک را 32براي آموزش آسان تر،در قسمت

9,11بردارید در شکل 

11-9شکل 
دریچه هواي مبدل حرارتی براي کمک به تخلیه از مدار اولیه

9,12متراکم را شل کنید در شکل

12-9شکل 
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گردو غبار آن را بردارید.با استفاده از جارو برقیو 

با راآنو غبارگرد تعمیر و نگهداري خاص نداردبهمشعل نیاز
وسط تنمایید. این عملیات میبایستتمیز زبربرس استفاده از یک 

.شودمیم تکنسین از مرکز خدمات مجاز انجا

عمل را در جهت عکس انجام ، مونتاژ مجددبراي -توجه 
در هنگام مونتاژ لوله گاز و یا واشر که دهید. توجه کنید 

محکم کردنس ازرا پنشتی گازو آزمایش خراب نشوند 
انجام دهیدلوله گازيمهره

حرارتیانبساطمنبعبررسی فشار در.9-8
در "مصرفیتخلیه مدار"همانطور که در بخش ایش رامدار گرم
تخلیه نمایید و بررسی کنید که فشار توضیح داده شد68صفحه ي

.نباشدbar 1منبع انبساط زیر 
اگر فشار پایین است آن را اصالح کنید

مصرفیآب گرم مبدل تمیز کردن.9-9
توسط یک تکنسین از مرکز یمصرفمبدل آب گرمگیريرسوب

.شودانجام میبا استفاده از محصوالت خاصمجاز خدمات

خارجیکردن لوله دودکش چک.9-10
(حداقل یک بارمجاز بطور منظمنمایندگیک تکنسین از یک ی

ایمنی وبهره وري ، هوامجراي و وضعیت دودکش گاز) در سال
.کندمیرا چک گاز دودکشجریان 

(شکل را بیرون بیاورید48مشعل -را باز کنید و واحد فنLپیچ 
9,13(

برداریدبا کشیدن آن به سمت خارجرا مشعل درپوش
باشد باید گر آسیب دیدها9,4شکلمحفظه احتراق واشر سیلیکونی 

تعویض شود.ر دو سال یک بار یگزین شود یا به هر حال هاج

عنوان یک سنسور براي به9,14در شکل Pشعلهصیشختالکترود 
در صورت تماس این . میشوداستفاده آب چگالیدهدرستتخلیه

.محصول در وضعیت قفل قرار میگیردچگالیده، با آب الکترود
شدبامیعایق مرطوب و یا رو به خراب شدن در صورتیکه این بنابر

.یاز به تعویض و جایگزینی داردن

15-9شکل 
که (اولیه چگالشیدر صورتی که هر گونه آلودگی بر عناصر مبدل 

) وجود داشته پس از حذف پوشش مشعل دیده می شودتواندمی
تمیز کنیدآن را با یک برس زبرباشد 
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M260.3035 SM/T
KW30,0ورودي اسمی  توان

98,2بازده اسمی                             %    
98,3تراق                            %     بازده اح

n1,2شاخص هوا                              
9,8-9,2ترکیب گاز هاي دي اکسید کربن   %   

3,9ترکیب گازهاي اکسیژن               %       
ppm175ترکیب گازهاي مونو اکسید      

Co82دماي گاز دودکش

تخلیه و گاز متر لوله دوقلو1+ 1میلی متر 80به تست مقادیر مربوط
درجه سانتی گراد هستند.60/80دماي رفت/برگشتبا G20متان

ه اندازه با کالیبراسیون کارخانومفید اسمیتوانبا قادیر در جداولم
گیري شده اند.

لولهآب چگالیده ازچک کردن تخلیه .9-12
و نگهداري خاص نیاز تعمیر)9,19(شکل41تخلیه ي میعانات يلوله

:شودمیو به سادگی چک ندارد
برداریدآن را سوبات جامد تشکیل نمی شود و در صورت لزوم ر

نباید مسدود شود.آب چگالیدهتخلیه ي مسیر 
آن را باز کنید.براي تمیز کردن داخل لوله

19-9شکل 

پکیجچک کردن کارایی .9-11
انجام بررسی هاي دوره اي در بازه هاي زمانی تعیین شده الزامی 

میباشد.
دوصل نماییپکیجدودکش آنالیزور گاز را به نقطه نمونه برداري 

کنیدرا فعال حداکثر خروجی در حالت گرمایشدربررسیعملکرد
)72صفحه ي تنظیم عملکرد بررسی محصوالت احتراق در (بخش

قرار دارد.تقاضا گرمااتاقی در وضعیتطمئن شوید که ترموستاتم
شیرهاي مصرفی را بازکنید تا حجم زیادي آب درخواست شود.

دودکش هايلولهروجی هاي واقع در خبا استفاده ازمحصولحتراق ا
مقادیر زیرباراهاي اندازه گیري شدهو داده )9,16(شکلکنترل نمایید 
کنترل نمایید

M260.2025 SM/T
KW20,0ورودي اسمی  توان

97,4بازده اسمی                             %    
97,6تراق                            %     بازده اح

n1,2شاخص هوا                              
9,8-9,2ترکیب گاز هاي دي اکسید کربن   %   

3,9ترکیب گازهاي اکسیژن               %       
ppm120ترکیب گازهاي مونو اکسید      

Co76دماي گاز دودکش
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22-9شکل 
خروجی در حالت گرمایشحداقلدودکش در بررسیعملکرد

دودکشبررسی در حالت ) براي تغییر خروجی9,20(شکل 19کلید 
درجه حرارت به همراه را hPحروف نمایشگر در این حالت: فشار دهید

)9,23(شکلنشان میدهد آب گرم

٢٣-٩شکل 
دودکش در حداکثر خروجی در حالت گرمایشبررسی عملکرد

حالت بررسی دودکش فشار دهید تا براي تغییر خروجی در را19کلید 
(به دهد دماي آب گرم نشان به همراهرا cPحروف نمایشگرزمانی که

)9,24شکل()60عنوان مثال 

بررسی دودکشعملکرد تنظیم .9-13
پکیج برخی از توابع اتوماتیک ،حالت بررسی دودکشبه تنظیم پکیج با 

باشدعملیات چک و کنترل آسان ترکه باعث می شودحذف شدند
ریزي شوید حالت برنامه وارد 19، 15،18با فشار دادن کلید

با مقدار همراهرا P01حروفوقتی که صفحه نمایشتا)9,20(شکل
)9,21نشان دهد(شکل01پارامتر 

21-9شکل 
خروجی در حالت آب گرم حداقلدودکش در بررسی عملکرد
مصرفی

) فشار دهید تا زمانی که در صفحه 9,20( شکلرا19و 18کلید هاي 
عملکردفعال سازي نده ينشان دهکه را نمایش دهد LPنمایش حروف 

آب گرم مصرفی میباشد در حداقل توان در حالت بررسی دودکش 
)9,22(شکل
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26-9شکل 
کنترلکارتتنظیمات براي تغییر.9-14

ج براي پکیهنگامی که کارت کنترل تعویض می شود، باید آن را
.پیکربندي کردمناسب

یمی هاي تنظپارامتر و تغییر پکیجعملکردمهم: به منظور بررسی 
نمایش باید با مقادیر 9,27، جدول نشان داده در شکل در کارخانه

پر شود.شودمیداده شده زمانی که کارت کنترل ساخته 
این ترتیب میتوان محصول را در صورت تعویض کارت کنترل به 

به درستی تنظیم نمود.

24-9شکل 
دودکش در حداکثر خروجی در حالت آب بررسیعملکرد

گرم خانگی
دودکشحالت بررسیبهدوباره براي تغییر خروجی را19لید ک

درجه به همراهراdPحروف که نمایشگرزمانی تا فشار دهید
)9,25(شکل) )60(به عنوان مثال نشان داد حرارت آب گرم 

25-9شکل 
ثانیه براي خروج از10به مدت) 9,20(شکلرا19-18-15هاي کلید

)9,26(شکلعملکرد بررسی دودکش فشار دهید
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)M2602025 SM/T و ()M260.3035 SM/T(
)9,29(شکل

28-9و 29-9شکل 
تا زمانیکه بین پارامترها جستجو کنید19یا 18با استفاده از کلید 

نشان داده شود که نشانگر فعال شدن روي نمایشگرP02حروف 
باشدمی02پارامتر

براي تائید 15واز کلید براي تغییر مقدار فشار دهیدرا13یا 12کلید .
مقدار استفاده کنید.

فشار دهیدر خروج بدون تغییرايبرا19یا 18کلید 
ر هاي بعدي انجام دهید.پارامتو تغییرمقدار راحل قبلی براي نمایشم

کنیدتنظیمپارامتر هاي زیر را
پارامتر نمایشگر قدارم
سرعت پمپ P03 02

NTC برگشت
گرمایش

P18 01

آب گرم درخواست 
مصرفی

P29 01

دقیقه یا با قطع 15بعد از خودکار است،"ریزيبرنامه "خروج از حالت 
جریان برق محصول

جهت ورود به منوي برنامه ریزي را ) 9,28(شکل 19-18-15کلید 
در01پارامترو مقدارP01تا حروففشار دهیدهم زمانبه طور 

نمایشگر نشان داده شود. 
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BSG Caldaie a Gas S.p.a. – Gruppo Biasi

پشتیبانی فنیفروش و مقر اداري، کارخانه و

دفتر ثبت شده
Via Leopoldo Biasi, 1 – 37135 VERONA

باشدمیراهنماي کاربر جایگزین نسخه هاي قبلیدفترچهاین
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